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 ค ำน ำ 

 

 ด้วยมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา มีนโยบายในการพัฒนาองค์ความรู้ระดับภูมิภาค ยกระดับสู่ระบบ

สากลทางด้านการเรียน การสอน และการวิจัย ทั้งในทางสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ซึ่งถือว่าเป็นพันธกิจหลักในการพัฒนาองค์ความรู้และคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ของภูมิภาคและ

ประเทศชาติ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาร่วมกับสมาคมนักวิจัย บริษัทเกษตรไทยอินเตอร์เนช่ันแนล  

ชูการ์ คอปอร์เรช่ัน จ ากัด มหาชน สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัย 

ร าชภั ฏก า แพ ง เพชร  University of Technology and Education-The University of Danang และ 

University of South-East Asia ซึ่งได้ตระหนักและให้ความส าคัญต่อการพัฒนาองค์ความรู้ดังกล่าว จึง

ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 อันเป็น

โอกาสที่ดีในการสร้าง พัฒนา และท าการเปลี่ยนแปลงของนักวิชาการ นักวิจัย ตลอดทั้งผู้ที่มีความ

สนใจน าเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัยในเวลานี้ 

 การจัดงานครั้งนี้ มีขึ้นในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ 

โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 7 แห่ง ผ่านความร่วมมือจากนักวิชาการ นักวิจัยจากสถาบันการศึกษา 

หนว่ยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศกึษาในกลุ่มประเทศอาเซียน เข้าร่วมน าเสนอ

ผลงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์วิจัย เผยแพร่ผลงานวิจัย อันน าไปสู่การบูรณาการองค์ความรู้ที่เป็น

สากลโลก ทันยุค ทันสมัยต่อการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

ให้มั่นคงและยั่งยนืสืบไป 

 

        ด้วยมิตรภาพและความปรารถนาดี 

        มหาวิทยาลัยเจา้พระยา 
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ก ำหนดกำร 

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ คร้ังท่ี 3 และนำนำชำติ คร้ังที่ 1 

หัวข้อ “กำรบรหิำรและกำรพัฒนำประเทศไทยในยุค 4.0” 

7 ธันวำคม 2561 เวลำ 08.00 น. – 16.00 น. 

ณ เจ้ำพระยำคอนเว็นช่ันฮอลล์ ศูนย์ประชุมมหำวิทยำลัยเจ้ำพระยำ จังหวัดนครสวรรค์ 
 

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ 

09.00 – 09.30 น. กล่าวเปิดงานโดย นายอรรถพร  สิงหวิชัย ผูว้่าราชการจังหวัดนครสวรรค์   

09.30 – 10.00 น. พิธีมอบโล่ให้กับเครือขา่ยการเป็นเจ้าภาพร่วม 

10.00 – 10.45 น. ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “การบริหารและการพัฒนาประเทศไทยในยุค 4.0”  

โดย ดร.นพินธ์  สุรพงษ์รักเจรญิ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยเจา้พระยา

อดีตรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และอดีตกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ

ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

10.45 – 12.00 น. กำรน ำเสนอแบบ Oral Presentation 

ห้องประชุม 1 ห้องประชุม 2 ห้องประชุม 3 ห้องประชุม 4 ห้องประชุม 5 

กลุ่ม

มนุษยศาสตร์

และ

สังคมศาสตร์ 1 

กลุ่ม

มนุษยศาสตร์

และ

สังคมศาสตร์ 2 

กลุ่มบริหารและ

การจัดการ 

กลุ่ม

วทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

กลุ่มการประชุม

ระดับนานาชาต ิ

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.00 น. กำรน ำเสนอแบบ Oral Presentation (ต่อ) 

ห้องประชุม 1 ห้องประชุม 2 ห้องประชุม 3 ห้องประชุม 4 ห้องประชุม 5 

กลุ่ม

มนุษยศาสตร์

และ

สังคมศาสตร์ 1 

กลุ่ม

มนุษยศาสตร์

และ

สังคมศาสตร์ 2 

กลุ่มบริหารและ

การจัดการ 

กลุ่ม

วทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

กลุ่มการประชุม

ระดับนานาชาต ิ

กำรน ำเสนอแบบบรรยำย: ใช้เวลาในการน าเสนอท้ังหมด 15 นาที โดยน าเสนอผ่านทาง PowerPoint 10 นาที และ

ซักถาม-ตอบ จากคณะกรรมการ 5 นาที ส าหรับใบประกาศจะมอบให้ภายในห้องน าเสนอโดยคณะกรรมการประจ า

ห้อง 
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Schedule 

The 3rd National Conference and the 1st International Conference  

“Management and Development in the Thailand 4.0 Era” 

December 7, 2018 08.00 a.m. – 04.00 p.m. 

Chaopraya Convention Hall, Chaopraya University, Nakhon Sawan, Thailand 
 

08.00 – 09.00 a.m. Registration 

09.00 – 09.30 a.m. Opening Remark by Mr. Atthaporn Singhavichai, Nakhon Sawan Governor 

09.30 – 10.00 a.m. Rewarding Ceremony for Co-Host Network 

10.00 – 10.45 a.m. Special speech: “Management and Development in the Thailand 4.0 Era” 

by Dr. Niphon Surapongrakcharoen, Member of the Chaopraya University 

Council, former vice-president, The Federation of Thai Industries and former 

Board of Governors, The Stock Exchange of Thailand 

10.45 a.m. – 12.00 

p.m. 

Oral Presentation 

Meeting 

Room 1 

Meeting 

Room 2 

Meeting 

Room 3 

Meeting 

Room 4 

Meeting 

Room 5 

Humanity and 

Social Science 1 

Humanity and 

Social Science 2 

Administration 

and 

Management 

Science and 

Technology 

International 

12.00 – 01.00 p.m. Lunch 

01.00 – 04.00 p.m. Oral Presentation (Cont.) 

Meeting 

Room 1 

Meeting 

Room 2 

Meeting 

Room 3 

Meeting 

Room 4 

Meeting 

Room 5 

Humanity and 

Social Science 1 

Humanity and 

Social Science 2 

Administration 

and 

Management 

Science and 

Technology 

International 

Oral Presentations: 15-minute will be given for each presentation, 10-minute for PowerPoint presentation and 5-

minute for question and answer. Certificates for each presentation will be given in the room. 
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กลุ่มมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 1: ห้องประชุม 1  

เวลำ ชื่อเรื่อง ผู้น ำเสนอ 

11.00-11.15 น. การบังคับใชพ้ระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 

122: ศกึษากรณีวัยรุ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี 

ปองปรีดา ทองมาดี 

11.15-11.30 น. การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงไปประยุกตใ์ชใ้นการด าเนิน

ชวีติของข้าราชการส านักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 

ราเชนทร์ นพณัฐวงศกร 

11.30-11.45 น. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี (PLC): แนวคิด กลยุทธ์ และ

งานวจิัย 

วรุิณ อินทร์สงิห์ทอง 

11.45-12.00 น. บทบาทของมหาวทิยาลัยไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ราเชนทร์ นพณัฐวงศกร 

13.00-13.15 น. องคป์ระกอบแอปพลเิคชันบนโทรศัพท์มือถือเพื่อการส่ือสารภายใน

องคก์รตามความตอ้งการของนิสิตมหาวทิยาลัยนเรศวร 

ปริญญา บุญชัย 

13.15-13.30 น. การบังคับใชโ้ทษปรับแบบรายวัน  Day fine  ในกระบวนการ

ยุติธรรมของไทย 

นันทิกา บุญอาจ 

13.30-13.45 น. มาตรการควบคุมสุนัขจรจัดในสงัคมไทย ฉัตรชัย ทดสอาด 

13.45-14.00 น. แนวทางการผลักดันนโยบายการสร้างความมั่นคงทางอาหาร วันเฉลิม จันทรากุล 

14.00-14.15 น. กลไกการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการพัฒนาทอ้งถิน่ยุค

ไทยแลนด ์4.0  กรณศีกึษาเทศบาลเมอืงนครปฐม 

ธัชจิรา สอดแสงอรุณงาม 

 

กลุ่มมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 2: ห้องประชุม 2  

เวลำ ชื่อเรื่อง ผู้น ำเสนอ 

11.00-11.15 น. การหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา เพิ่มเติมกลุ่ม

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านวังพิกุล อ าเภอศรีส าโรง  จังหวัด

สุโขทัย 

วรัลชญาน์ พีรพงศ์วรกุล 

11.15-11.30 น. รูปแบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC ปิยาพร อภสิุนทรางกูร 

11.30-11.45 น. การพัฒนาชุดการสอนวิชาสังคมศึกษา เร่ือง หลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 ส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษาเขต 42 จังหวัดอุทัยธานี 

รุ่งนภา ชื่นพยอม 

11.45-12.00 น. การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 

ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 ด้วยวิธีการ

สอนแบบเพื่อนชว่ยเพื่อน 

จรนิทร์ ไหมแสง 

13.00-13.15 น. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัย และความรับผิดชอบ

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใชท้ฤษฎีแรงจูงใจ 

กัญชติา ธูปแช่ม 
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เวลำ ชื่อเรื่อง ผู้น ำเสนอ 

13.15-13.30 น. การเปรียบเทียบทักษะการน าเสนอหน้าชั้นเรียนตามเกณฑ์ท่ี

ก าหนดไว้ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์  

โดยการสร้างรูปแบบประเมินการน าเสนอหนา้ชัน้เรียน 

ฐิตกิาญจน์ภัทร์ หมู่

พยัคฆ ์

13.30-13.45 น. การพัฒนาผลสัมฤท ธ์ิทางการ เ รียนของนักศึกษา โดยใช้

กระบวนการกลุ่มของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ปีท่ี 2 (ปวส.2) รายวชิา หลักการจัดการ 

โสรนันท์ นกใย 

13.45-14.00 น. ผลการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา   

วิริยาลัยนครสวรรค์ รายวิชา 3201 – 2007 โครงการ โดยใช้แบบ

ชุดซ่อมเสริม เร่ืองการค านวณภาษมีูลค่าเพิ่ม 

อลสิา จันทรังสีวรกล 

14.00-14.15 น. การบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอ      

แมว่งก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ 

เขต 2 ตามทัศนคตขิองครู 

อภิชญา ใชไ้หวพริบ 

 

กลุ่มบริหำรและกำรจัดกำร: ห้องประชุม 3  

เวลำ ชื่อเรื่อง ผู้น ำเสนอ 

11.00-11.15 น. ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใน

พื้นท่ี 5 จังหวัด ภาคตะวันออกของประเทศไทย 

กมล อนานนท์ 

11.15-11.30 น. ศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงอาหารริมทางบนถนนตลาดวโรรส 

เชยีงใหม่ 

ชนิษฐา ใจเป็ง 

11.30-11.45 น. อ้อมกอดมังกรนครสวรรค์ กับการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็น

จังหวัดนครสวรรค์ ผ่านการประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเท่ียว 

ชนิษฐา ใจเป็ง 

11.45-12.00 น. การประเมินผลการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ 

จ ากัด: การวจิัยเชงิประจักษ ์

ธารทิพย ์สีตาล 

13.00-13.15 น. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและก าไรส่วนเกินท่ีปลอดภัย ในการผลิต

สินค้าเกษตรประเภทข้าวของเกษตรกรเขตพื้นท่ีจังหวัดนครสวรรค์ 

ปานทิพย ์แสนสง 

13.15-13.30 น. การพัฒนาองค์การในเชิงบวก: นวัตกรรม-การสร้างแรงบันดาลใจ 

เพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์การท่ีย่ังยนื 

เชาวฤทธ์ิ จงเกษกรณ ์
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กลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี: ห้องประชุม 4  

เวลำ ชื่อเรื่อง ผู้น ำเสนอ 

11.00-11.15 น. การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารเอกสารภายในองค์กร สุกัญญา หนองกาว ี

11.15-11.30 น. ความหลากหลายของชนดิแมลงวันหัวเขียวในพื้นท่ีป่าชุมชนบ้านเผ่า

ไทย จังหวัดพษิณุโลก ราชอาณาจักรไทย 

เกศรินทร์ ทิพย์เพ็ชร์ 

11.30-11.45 น. การพัฒนาระบบตดิตามยานพาหนะดว้ย Internet of Things (IoT) จักรพันธ์ จันทร์เขียว 

11.45-12.00 น. การถ่ายทอดนวัตกรรมปฏิทินการบริหารจัดการอ้อยอย่างแม่นย า

ส าหรับเกษตรกรชาวไร่อ้อยและเกษตรกรผู้สนใจปลูกอ้อย 

ทัศนุพันธ์ุ กุศลสถติย์ 

13.00-13.15 น. การพัฒนาสื่อในรูปแบบเสมือนจริง แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง 

สุรพงษ์  วิริยะ 

13.15-13.30 น. ระบบการแจ้งเตือนโปรโมชันและค้นหาเส้นทางไปยังต าแหน่งของ

สินค้า โดยใชเ้ทคโนโลย ีiBeacon 

เนาวรัตน์ ป่ินอ านาจ 

 

International: Meeting Room 5  

Time Title Presenter 

11.00-11.15 a.m. Aging Society with Digital World in the Era of Thailand 4.0 Jaruwan Nitipaiboon 

11.15-11.30 a.m. Responsive Web Design of Mobile Device for Sugarcane Farmer 

in Cultivation to Increase Productivity with Smart Sugarcane Farm 

Planning Media 

Somporn Poonpong 

11.30-11.45 a.m. Advanced SME with M - commerce System Kittisak Ungkanawin 

11.45 a.m.-12.00 p.m. Marketing and Behavioral Factors the important decision to buy 

cosmetics through Twitter social Networking in the district of 

Chonburi 

Kittisak Ungkanawin 

01.00-01.15 p.m. Principals' Leadership Styles Influence On Teachers' Job 

Satisfaction 

Ratha Rin 

01.15-01.30 p.m. Factors Of Environment That Effect The School Achievements Lan Leat 

01.30-01.45 p.m. Motivational Factors Influence Teacher'S Job Performance Chouna Moa 
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13 
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5. องคป์ระกอบแอปพลเิคชันบนโทรศัพท์มือถือเพื่อการส่ือสารภายในองค์กรตามความตอ้งการ

ของนิสติมหาวิทยาลัยนเรศวร: ปริญญำ บุญชัย 
54 

6. การบังคับใชโ้ทษปรับแบบรายวัน  Day fine  ในกระบวนการยุติธรรมของไทย:  

นันทิกำ บุญอำจ 

64 

7. มาตรการควบคุมสุนัขจรจัดในสังคมไทย: ฉัตรชัย ทศสอำด 73 
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9. กลไกการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการพัฒนาทอ้งถิ่นยุคไทยแลนด ์4.0  กรณศีกึษา

เทศบาลเมอืงนครปฐม: ธัชจิรำ สอดแสงอรุณงำม 

95 

10. การหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้รายวชิา เพิ่มเตมิกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพี

และเทคโนโลยสี าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านวังพิกุล อ าเภอศรีส าโรง  จังหวัด

สุโขทัย: วรัลชญำน์ พีรพงศว์รกุล 

105 

11. รูปแบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC: ปิยำพร อภสิุนทรำงกูร 114 
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รุ่งนภำ ชืน่พยอม  

126 

13. การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์พืน้ฐาน ส าหรับนักเรียนระดับ
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137 

 
14. การปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมการเรียนให้มวีนิัย และความรับผดิชอบของนักเรียนระดับ
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145 
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ฐิตกิำญจน์ภัทร์ หมู่พยคัฆ ์

154 
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164 
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185 
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209 
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222 
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235 
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286 
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หลวง: สุรพงษ์  วิริยะ 

296 
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305 



                                                                                                                                                                                                                 

 

ฌ 
 

 หน้ำ 

International  

1. Aging Society with Digital World in the Era of Thailand 4.0: Jaruwan Nitipaiboon 313 
2. Responsive Web Design of Mobile Device for Sugarcane Farmer in Cultivation to Increase 

Productivity with Smart Sugarcane Farm Planning Media: Somporn Poonpong 

320 

3. Advanced SME with M - commerce System: Kittisak Ungkanawin 329 
4. Marketing and Behavioral Factors the important decision to buy cosmetics through Twitter 

social Networking in the district of Chonburi: Kittisak Ungkanawin 

340 

5. Principals' Leadership Styles Influence On Teachers' Job Satisfaction: Ratha Rin 354 

6. Factors Of Environment That Effect The School Achievements: Lan Leat 365 

7. Motivational Factors Influence Teachers’ Job Performance: Chouna Moa 375 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 
 

การบังคับใช้พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 122: 

ศึกษากรณวีัยรุ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี 

ENFORCEMENT OF THE ROAD TRAFFICACT 2522, SECTION 122: 

ACASESTUDY OF ADOLESCENTSIN CHANTHABURI 

 

ปองปรีดา ทองมาดี1, ฐิตรัิตน์ อทิธิมีชัย2, สายสริิ ศริิวิริยะกุล1, ณัชชา เมอืงสง2 และอัฐ พงศ์ศรีโรจน1์ 

 

บทคดัย่อ 

การบังคับใช้พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 122 ศึกษากรณีวัยรุ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี 

พบว่าปัญหาการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ในเชิงคุณภาพมี 15 กรณีดังนี้ 1) ไม่ชอบสวมหมวกนริภัย 2) กลัวผมเสียทรง 

3) ระยะทางไม่ไกล 4) ไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 5) เส้นทางเข้าไปท าสวนในเส้นทางตามชนบท 6) สวม

หมวกนิรภัยแล้วมองเห็นไม่ถนัดหรือการขับขี่ไม่ถนัด 7) มีอาการปวดศีรษะเมื่อสวมหมวกนิรภัย 8) ไม่เคยชินกับการ

สวมหมวกนิรภัย 9) ขี้เกียจสวมหมวกนิรภัย 10) วัยรุ่นไม่มีวินัยเพราะไม่ได้รับการปลูกฝั่งท่ีดีเกี่ยวกับการสวมหมวก

นริภัย 11) สวมหมวกนริภัยเฉพาะเมื่อทราบว่ามีด่านตัง้ตรวจเท่านั้น 12) การอยูร่่วมกันในสังคมระหว่างต ารวจจราจร

กับชาวบ้าน 13) ความยากจน 14) การใชอ้ิทธิพลของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต ์15) การตดิตามจับกุม และในเชงิปริมาณ

พบวา่ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยมคี่าเฉลี่ย 3.05 ค่า SD 0.58 และคิดเป็นร้อยละได้ 61.00 ปัญหา

เกี่ยวกับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยอยู่ในระดับปานกลาง แนวทางแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจราจรทางบก 

พ.ศ. 2522 พบว่าในเชิงคุณภาพมี 2 กรณีดังนี้ 1) ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยการเพิ่มโทษ จากเดิมต้องระวางโทษไม่

เกินห้าร้อยบาท แก้ไขเป็นตอ้งระวางโทษไมเ่กินหนึ่งพันบาท ให้จัดเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการฝ่าฝืนกฎหมาย

ได้ 2) ควรบัญญัติกฎหมายบังคับผู้ผลิตและจ าหน่ายรถจักรยานยนต์  ต้องมีหมวกนิรภัยเป็นอุปกรณ์ของ

รถจักรยานยนต์อย่างน้อย 2 ใบ ส าหรับผู้ขับขี่และผู้ โดยสาร ในเชิงปริมาณพบว่า แนวทางแก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติจราจรทางบกโดยการเพิ่มโทษมีค่าเฉลี่ย 3.18 ค่า SD 0.54 และคิดเป็นร้อยละได้ 63.60 มีความ

คิดเห็นท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจราจรทางบกอยู่ในระดับปานกลาง ในการพัฒนาสังคมอย่างเป็นรูปธรรม 

พบว่าการพัฒนาสังคมอย่างเป็นรูปธรรมตามพระราชบัญญัตนิี้ในเชิงคุณภาพม ี4 กรณีดังนี้ 1) การรณรงค์ให้ความรู้ 

2) เข้ารับการฝึกอบรมปลูกฝั่งค่านิยมในการใชร้ถจักรยานยนต์ 3) การประชาสัมพันธ์ 4) ต ารวจจราจรควรเคร่งครัด

ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีมากขึ้น ในเชิงปริมาณ พบว่าในการพัฒนาสังคมอย่างเป็นรูปธรรมมีค่าเฉลี่ย 3.71 ค่า SD 0.57

และคิดเป็นร้อยละได้ 74.26 แนวทางพัฒนาสังคมอย่างเป็นรูปธรรมตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกอยู่ในระดับดี 

 

ค าส าคัญ:  การสวมหมวกกันนิรภัย  กฎหมายจราจรทางบก  วัยรุ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี  
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ABSTRACT 

Law enforcement Land Traffic Act B.E. 2522 Section 122.Case study adolescent in Chanthaburi 

province. To fine problem violation Act.Quantitative research 15 case. 1) Dislike to wearing a helmet. 2) Afraid I 

waste tousled hair. 3) The distance is not far away. 4) Not to cooperate with police. 5) The path to gardening in 

accordance with the rural path. 6) Wearing a helmet then is not visible. Or driving not in convenient with. 7) 

Have a headache when wear a helmet. 8) Not accustomed to wearing action a helmet. 9) Lazy wearing helmet. 

10) Teen does not have discipline because not a cultivate obtain great culture. 11) Wear a helmet only when 

knowing have an outpost. 12) Coexistence villagers in society between and police-traffic. 13) Poverty. 14) The 

using influence of the driver the motorcycle. 15) The follow to arrest. The quantitative find problem behavior to 

wear a helmet Have average value of 3.05 SD 0.58 and accounted of the percent 61.00 the problem 

concerning a behavior wear a helmet the average in moderate.The amendment to the Traffic Act Land B.E. 

2522 Find the amendment to traffic Act Land. Quantitative 2 case. 1) Are of The opinion that There should be 

amended the law by adding punishment. May be part of the solution to the problem. 2) Are of the opinion that 

legislation should be adopted to force the manufacturer and distributor of motorcycle. Have helmet is a must 

have at least one device of motorcycle 2. For the driver and passengers.The Quantitative find.The amendment to 

the traffic Act Land. Have average value of 3.18 SD 0.54 and accounted of the percent 63.60 Are of opinion. 

The amendment to the traffic Act Land average in moderate. Social development is concrete. The traffic Act 

Land Encounter Social development is concrete legally Act Quantitative research 4 case. 1) The campaign give to 

a knowledge. 2) Training to cultivate in values use motorcycle. 3) Public relations (PR) 4) The traffic police should 

strictly in duty. Quantitative find. Social development is concrete. Have average valor of 3.71 SD 0.57 and 

accounted of the percent 74.26 Social development is concrete. The traffic Act Land At a good level. 

 

Keywords:  Wearing a safety helmet / Road Traffic Law / the teenager in province chanthaburi. 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันรถจักรยานยนตจ์ัดเป็นพาหนะท่ีประชาชนให้ความนยิมกันอย่างมากในการเดินทางสัญจรเนื่องจากมี

ราคาถูกขับขี่ง่าย สะดวก ประหยัดน ้ามัน และมีความคล่องตัวในการใช้งานแต่อันตรายของอุบัติเหตุจาก

รถจักรยานยนต์ก็สูงมากเช่นกัน ดังค าพูดท่ีวา่ "เนื้อหุ้มเหล็ก" ไม่บาดเจ็บก็ตายเมื่อเกิดอุบัตเิหตุ  ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

มักจะพุ่งลอยไปข้างหน้าโอกาสท่ีศีรษะจะกระแทกวัตถุข้างหน้ามีมากจะท าให้เกิด การบาดเจ็บท่ีศีรษะและสมองท่ี

ส่งผลให้เกิดความพกิารและอันตรายตอ่ชวีติได้ หมวกนิรภัยเป็นอุปกรณส์ าคัญในการลดความรุนแรงของการบาดเจ็บ

ท่ีเกิดขึ้นบริเวณศีรษะได้เป็นอย่างดีจากสถิติ พบว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุผู้ท่ีไม่สวมหมวกนิรภัยจะได้รับบาดเจ็บบริเวณ

ศรีษะมากกว่าผู้ท่ีสวมหมวกนริภัยถึง 2-3 เท่า (King Power Siamsport, 2012) ดังนัน้รัฐบาลจึงก าหนดนโยบายในด้าน

ความปลอดภัยของประชาชนผู้ขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต ์ด้วยการบัญญัติกฎหมายเป็นพระราชบัญญัติบังคับ
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ให้ผู้ขับขี่และคนผู้โดยสารรถจักรยานยนต์จะต้องสวมหมวกนิรภัย เพื่อป้องกันอันตรายในขณะขับขี่และโดยสาร

รถจักรยานยนต์ ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 122 ณ วันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2550 

หลังจากได้มีการประกาศใช้ท าให้หลายองค์กรในประเทศไทย มีการรณรงค์เร่ืองความปลอดภัยบนท้องถนนตาม

พระราชบัญญัติดังกล่าว โดยเป้าหมายแรกของการลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนของไทยเราพุ่งเป้าไปท่ี “กลุ่มผู้ขับขี่

รถจักรยานยนต์” จ านวนมหาศาล เฉพาะที่ขึน้ทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก มีจ านวน 18,586,506 คัน (นับ พ.ศ.

2555) ถ้าค านวณจากสถิติผู้เสียชีวิต 12,000 คนจากปีท่ีผ่านมาปรากฏว่า จ านวนนั้นจะมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

รถจักรยานยนต์ท่ีมีมากถึงร้อยละ 80 หรือ 9,600 คนโดยประมาณ เป็นเด็กและเยาวชนกว่าร้อยละ 40 ส่วนใหญ่มา

จากเหตุไม่สวมหมวกนิรภัย (วิทยา ชาติบัญชาชัย, 2554) และผลการส ารวจผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนท้องถนนจ านวน 

1,502,949 ราย ท่ัวประเทศ 78 จังหวัด ในปี พ.ศ. 2555 (รายงานอัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์

ในประเทศไทย, 2555) โดยมูลนิธิไทยโรคส์และเครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน (Road 

SafetyWatch) พบว่า ในภาพรวมมีผู้ใช้รถจักรยายนต์สวมหมวกนิรภัยร้อยละ 43 แบ่งเป็นคนขี่รถจักรยายนต์สวม

หมวกนิรภัยร้อยละ 52 และ คนซ้อนท้ายสวมหมวกนิรภัยร้อยละ 20 เมื่อจ าแนกตามกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ พบว่า 

วัยรุ่นสวมหมวกนริภัยเพยีงร้อยละ28 น้อยกว่าผู้ใหญ่ท่ีสวมหมวกนริภัยร้อยละ 49 และที่นา่เป็นห่วงมากที่สุด คือการ

สวมหมวกนิรภัยในกลุ่มเด็กที่มเีพยีงร้อยละ 7 เท่านัน้ และหากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน พบว่า

ประเทศไทยมีระดับการบังคับใช้กฎหมายหมวกนิรภัยต่ ากว่าประเทศสิงคโปร์ เวยีดนาม อินโดนีเซีย และลาว (World 

Health Organization, 2013 และ Global Status Report on Road Safety, 2013) หมวกนิรภัยจึงเป็นอุปกรณ์ ท่ีช่วย

ป้องกันและลดความรุนแรงของการบาดเจ็บท่ีศีรษะหากเกิดอุบัติเหตุ และลดจ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

รถจักรยานยนต์ ประสิทธิผลของหมวกนิรภัยได้รับการยนืยันชัดเจนจากผลงานวจิัยของศูนยว์จิัยอุบัติเหตุแห่งประเทศ 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Kanitpong. K, Boontob. N, and Tanaboriboon, Y., 2008) อาศัยแบบจ าลองทางสถิติ

และการวิเคราะห์ข้อมูลระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บของโรงพยาบาลเครือข่ายท่ัวประเทศ พบว่าการสวมหมวกนิรภัย

ช่วยลดโอกาสการเสียชีวิตเนื่องจากการบาดเจ็บท่ีศีรษะได้ถึง 43% ส าหรับผู้ขับขี่ และ 58%  ส าหรับผู้ซ้อนท้าย 

(Webmaster, 2556) ถึงแม้ว่าพระราชบัญญัติดังกล่าวจะระบุให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวก

นริภัยก็ตาม แต่ในปัจจุบันยังคงพบเห็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์กระท าการละเลยและฝ่าฝืนพระราชบัญญัตนิี้เป็นจ านวน

มาก ซึ่งวัยรุ่นในเขตจังหวัดจันทบุรีก็เป็นประชากรกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีจ านวนไม่น้อยท่ีละเลยและฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้

เช่นกัน ด้วยเหตุผลหลายประการด้วยกัน และบ่อยคร้ังท่ีเกิดอุบั ติเหตุจากรถจักรยานยนต์จนท าให้ผู้ขับขี่

รถจักรยานยนต์และผู้โดยสารบาดเจ็บจนถึงแก่ความตาย เนื่องจากสมองได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงจาก

การท่ีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มิได้สวมหมวกนิรภัย ประกอบกับวัยรุ่นเป็นกลุ่มประชาชนท่ีเป็นกลุ่มวัยรุ่นท่ีก าลัง

เจริญเติบโตเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ในอนาคต ถือได้ว่าเป็นอนาคตของชาติบ้านเมือง จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องศึกษาวิจัยให้

ทราบถึงสาเหตุต่างๆ ของวัยรุ่นในเขตจังหวัดจันทบุรีท่ีละเลยและฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ ท้ังนี้เพื่อเป็นต้นแบบในการ

แก้ไขปัญหาการละเลยและฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัตินี้ในเขตพื้นท่ีอ่ืนๆ ด้วยดังนั้น จากความเป็นมาและความส าคัญ

ของปัญหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 122 ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ

ท่ีจะศึกษาค้นควา้วจิัยเร่ือง “การบังคับใช้พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 122: ศึกษากรณีวัยรุ่นใน

เขตจังหวัดจันทบุรี” โดยศึกษาปัญหาการบังคับใช้ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการบังคับใช้ แนวทางแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย และ

แนวทางพัฒนาสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 122 ของวัยรุ่นในเขต

จังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการแกไ้ขและปรับปรุงพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศกึษาปัญหาการบังคับใชพ้ระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ตามมาตรา 122  

 2. เพื่อศึกษาผลของการบังคับใชพ้ระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ตามมาตรา 122   

 3. เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขเพิ่มเตมิพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 

 4. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาสังคมอย่างเป็นรูปธรรมตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522   
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเร่ือง “การบังคับใช้พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 122: ศึกษากรณีวัยรุ่นใน

เขตจังหวัดจันทบุรี” เป็นการวิจัยในเชงิคุณภาพและในเชงิปริมาณ โดยมวีธีิการด าเนนิการวิจัย ดังนี้  

 1. การศึกษาจากเอกสาร (Documentary research) ศึกษาจากเอกสาร ต ารา หนังสือ บทความ ผลงานวิจัย 

ผลงานวิชาการ วิทยานพินธ์ สื่อออนไลน์ ท่ีเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งต่างๆ เกี่ยวกับการควบคุมการ

สวมหมวกนริภัย รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 2. การศึกษาภาคสนาม (Field research) โดยการใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

ข้อมูล เพื่อได้ทราบพฤติกรรมเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ในสถานท่ีต่างๆ ของวัยรุ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี โดยมี

ขั้นตอน ดังนี้ 

  2.1 ก าหนดพื้นท่ีวิจัย ได้แก่ ประชากรในเขตจังหวัดจันทบุรี 

  2.2 ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้แก่สาธารณสุขจังหวัด ส านักงานขนส่งจังหวัด สถานี

ต ารวจภูธรในอ าเภอต่างๆ ในเขตจังหวัดจันทบุรี 

  2.3 สร้างแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามจากเอกสารเพื่อก าหนดขอบเขตและเนื้อหาของแบบทดสอบจะ

ได้มีความชัดเจนตามความมุง่หมายการวจิัยยิ่งขึน้ 

  2.4 น าแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม ทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณา

ตรวจสอบและขอค าแนะน าในการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้อ่านแล้วมีความเข้าใจง่ายและชัดเจนตามความมุ่งหมายของ

การวจิัย 

  2.5 น าแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามท่ีแก้ไขตามค าแนะน า เป็นฉบับสมบูรณ์แล้วไปสอบถามกลุ่มผู้ให้

ข้อมูลและกลุ่มตัวอยา่ง 

 3. กลุ่มผู้ให้ขอ้มูลและกลุ่มตัวอยา่ง 

  3.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ (Interview Form) การวิจัยคร้ังนี้คือต ารวจจราจรในเขตจังหวัด

จันทบุรี จ านวน 10 ท่าน โดยเลือกอ าเภอละ 1 ท่าน คณะผู้วิจัยได้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมาโดย วิธีการ Expert choice ท้ังนี้

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลท่ีใชใ้นการสัมภาษณ ์ดังกล่าวได้มาโดยการสุม่ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยคดัเลอืก

ต ารวจจราจรในเขตพื้นท่ี เนื่องจากต ารวจจราจรในเขตพื้นท่ี เป็นผู้ทราบทราบและสามรถให้ขอ้มูลเกี่ยวกับสาเหตุของ

การไม่สวมหมวกนิรภัยได้อย่างเป็นกลาง โดยเฉพาะปัญหาของการไม่สวมหมวกนิรภัยในเขตอ าเภอของตนได้เป็น

อย่างด ีและข้อมูลอื่นๆ ด้วย 
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  3.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) การวิจัยคร้ังนี้ ได้มาโดยการสุ่มแบบไม่

อาศัยความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จาก

ประชากรท่ีเป็นวัยรุ่นผู้ท่ีขับขี่รถจักรยานยนต์ในเขตจังหวัดจันทบุรี แบ่งเป็นอ าเภอๆ ละ 50 คน มีท้ังหมด 10 อ าเภอ 

เป็นจ านวนท้ังหมด 500 คน เป็นกลุ่มตัวอยา่งที่ใชใ้นการตอบแบบสอบถาม 

 4. เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย ซึ่งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสัมภาษณ ์และแบบสอบถาม 

  4.1 แบบสัมภาษณ์ (Interview Form) โดยการสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการบันทึก

ภาคสนามแบบสัมภาษณ ์เป็นค าถามเกี่ยวกับการบังคับใชพ้ระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 122 แบ่ง

ออก 6 ส่วน ดังนี้ 

   ส่วนท่ี 1 ค าถามเกี่ยวกับความรู้ท่ัวไปของกลุม่ผู้ให้ขอ้มูลเกี่ยวกับการสวมหมวกนริภัย 

   ส่วนท่ี 2 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมตา่งๆ ในการขับขี่รถจักรยานยนตข์องวัยรุ่น  

   ส่วนท่ี 3 ค าถามเกี่ยวกับการพบเห็นวัยรุ่นท่ีมีพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวก

นริภัยในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ 

   ส่วนท่ี 4 ค าถามเกี่ยวกับสาเหตุของการขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่

รถจักรยานยนต ์

   ส่วนท่ี 5 ค าถามเกี่ยวกับลักษณะและจ านวนของวัยรุ่นท่ีประสบอุบัตเิหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์

โดยไม่สวมหมวกนริภัยในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ 

   ส่วนท่ี 6 ค าถามเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ และข้อเสนอแนะของการขับขี่รถจักรยานยนต์โดย

ไมส่วมหมวกนริภัยในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์  

  4.2 แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นข้อมูลท่ีผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) ถามวัยรุ่นในเขตจังหวัดจันทบุรีท่ีขับขี่รถจักรยานยนต ์โดยแบบสอบถามแบง่ออก 4 ส่วน คือ  

   ส่วนท่ี 1 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก (กรณีการสวมหมวกนริภัย) 

   ส่วนท่ี 2 ปัญหาเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต ์(กรณีการสวมหมวกนริภัย) 

   ส่วนท่ี 3 ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย (กรณกีารสวมหมวกนริภัย) 

   ส่วนท่ี 4 ปัญหาเกี่ยวกับประสบการณ์ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ (กรณกีารสวมหมวกนริภัย) 

   ส่วนท่ี 5 ผลการบังคับใชพ้ระราชบัญญัติจราจรทางบก (กรณกีารสวมหมวกนริภัย) 

   ส่วนท่ี 6 แนวทางแก้ไขเพิ่มเตมิพระราชบัญญัติจราจรทางบก (กรณกีารสวมหมวกนริภัย) 

   ส่วนท่ี 7 แนวทางพัฒนาสังคมอย่างเป็นรูปธรรมตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก (กรณีการสวม

หมวกนริภัย) 

 5. ระยะเวลาในการด าเนนิการวิจัย มรีะยะเวลา 6 เดอืนระหว่าง ระหว่างเดอืนมนีาคม - กันยายน พ.ศ. 2558 

 

 

 



 
 

6 
 

ผลการวิจัย 

 จากการศกึษาค้นคว้าวจิัยได้แบ่งผลการวจิัยออกเป็น 5 กรณีดังนี้  

 1. ความรู้ท่ัวไปของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลและกลุ่มตัวอยา่ง 

     1.1 ความรู้ท่ัวไปของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลพบวา่ม ี4 กรณีดังนี้ 1) ข้าราชการต ารวจได้รับความรู้จากการศกึษา

ในรายวิชาเกี่ยวกับจราจรหรือการสวมหมวกนิรภัยโดยตรง เช่น แนวความคิดและทฤษฎีทางด้านจราจร หลักการ

เบื้องต้นของกฎหมายเกี่ยวกับจราจร ปัญหาการจราจร ระบบควบคุมสั่งจราจร สภาพของรถ คน และถนน 

เคร่ืองหมายจราจรและสัญญาณจราจร อ านาจหน้าท่ีเจ้าพนักงานจราจรและพนักงานเจ้าหน้าท่ี กฎกระทรวง 

ระเบียบ ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจร เทคนิคการจัดการจราจรเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ปฐมพยาบาลเบื้องต้นส าหรับ

ผู้บาดเจ็บในอุบัติเหตุจราจรฯ เป็นต้น 2) ได้รับความรู้จากการศึกษาในคู่มือต่างๆ เช่น คู่มอืการจัดการด้านสิ่งอ านวย

ความสะดวกและปลอดภัยบริเวณทางส าหรับรถจักรยานยนต์  คู่มือและมาตรฐานป้ายจราจร คู่มือและมาตรฐาน

เคร่ืองหมายจราจร คู่มือและมาตรฐานความปลอดภัยในการจักการจราจรบนถนนหลวงชนบท และคู่มือและ

มาตรฐานอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัยบนทางหลวงชนบท 3) ได้รับความรู้จากการพัฒนาต ารวจจราจร เช่น การ

ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมจากหน่วยงานโดยการเข้ารับการอบรมภายในและภายนอกสถานท่ี ด้านความรู้ต่างๆ 

เกี่ยวกับกฎหมายจราจร 4) ได้รับความรู้จากการท างานเป็นต ารวจจราจรโดยตรง โดยต ารวจจราจรท างานในหน้าท่ี

ตรงตามปัญหาท่ีผู้วิจัยต้องการศึกษาค้นคว้า จึงสามารถได้รับความรู้จากประสบการณ์ในการท างานและการแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวัน 

     1.2 ความรู้ท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างพบว่าความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก (หมวก

นิรภัย)มีค่าเฉลี่ย 3.28 ค่า SD 0.51 และคิดเป็นร้อยละได้ 65.70 มีคุณภาพในการได้รับความรู้อยู่ในระดับปานกลาง

ดังนั้น จากข้อมูลการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างแสดงให้ เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับ

พระราชบัญญัตนิี้ และทราบถึงปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงสามารถให้ข้อมูลในการท าวิจัยเร่ืองนี้

ได้เป็นอยา่งด ี

 2. ปัญหาการบังคับใชพ้ระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 แบ่งการศกึษาค้นควา้ออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

     2.1 ปัญหาการบังคับใชพ้ระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ในเชิงคุณภาพ พบว่าสาเหตุของการ

ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติดังกล่าวมี 15 กรณีดังนี้ 1) ไม่ชอบสวมหมวกนิรภัย อาจเกิดขึ้นได้หลายกรณีท่ีท าให้ผู้ขับขี่

รถจักรยานยนต์ไม่ชอบสวมหมวกนิรภัย เช่น มองไม่เห็น หนักศีรษะ สวมแล้วอาจรู้สึกร าคาญฯ 2) กลัวผมเสียทรง 

เป็นกรณีท่ีวัยรุ่นมักชอบขับขี่รถจักรยานยนตใ์นเวลาตอนเย็นๆ ซึ่งอาจขับขี่แถวตลาดหรือในชุมชน เพื่อโอ้อวดเพศตรง

ข้าม จึงไม่อยากสวมเพราะกลัวจะไม่สวยหรือไม่หล่อ ซึ่งเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากความรู้สึกของวัยรุ่นจริงๆ และเป็น

ปัญหาโดยตรงท่ีเกิดกับกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะ 3) ระยะทางไม่ไกล การใช้ระยะทางไม่ไกลก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งท่ีผู้ขับขี่

รถจักรยานยนต์ไม่ต้องการสวมหมวกนิรภัย เช่น ไปบ้านข้างๆ ไปหาเพื่อนใกล้ๆ ซึ่งมักเกิดขึ้นในเขตชุมชนหรือในเขต

ตลาด 4) ไมใ่ห้ความร่วมมอืกับเจ้าหนา้ที่ต ารวจ เป็นปัญหาท่ีทราบเป็นการกระท าความผิด แตไ่ม่สวม อาจจะเกิดจาก

ความไมเ่กรงกลัว สามารถขับรถจักรยานยนตห์นี หรือมบุีคคลท่ีสามารถช่วยเหลือได้ถา้ถูกจับ กรณีน้ีเป็นกลุ่มวัยรุ่นท่ี

มคีวามพฤตกิรรมก้าวร้าว ไมช่อบปฏบัิตติามระเบียบของสังคม 5) เส้นทางเขา้ไปท าสวนทางตามชนบท เป็นกรณท่ีีพบ
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บ่อยๆ เนื่องจากจังหวัดจันทบุรีมีสวนผลไม้เป็นจ านวนมาก เช่น ทุเรียน เงาะ ล าไย มังคุดฯ และเป็นกรณีท่ีต ารวจ

จราจรมักไม่จับเลย ท้ังต ารวจจราจรไม่มีความประสงค์จะไปจับบุคคลท่ีขับขี่ รถจักรยานยนต์ในสวนหรือในไร่ และ

สภาพก็ไมค่วรจะจับ แต่ก็ไม่ใชข่้อยกเว้นของกฎหมายและเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียนร้อยของประชาชนด้วย 

6) สวมหมวกนริภัยแลว้มองเห็นไม่ถนัดหรือการขับขี่ไม่ถนัด เป็นกรณีท่ีวัยรุ่นขับขี่รถจักรยานยนตใ์หม่ๆ  หรือสายตาไม่

ค่อยดี หรือสภาพหมวกนิรภัยราคาถูกเกินไป 7) มีอาการปวดศีรษะเมื่อสวมหมวกนิรภัย ปัญหากรณีนี้อาจเกิดขึ้นได้

หลายประการ เช่น อาจเป็นเพียงข้อแก้ตัวของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ หรืออาจเกิดจากผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มีโรค

ประจ าตัว หรือผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มีสุภาพไมแ่ข็งแรง หรือสวมหมวกนิรภัยรัดแน่นเกินไป 8) ไม่เคยชนิกับการสวม

หมวกนริภัย เป็นปัญหาที่เกิดจากผู้ขับขี่รถจักรยานยนตม์อืใหม่ หรอืพึงใชห้มวกนิรภัยในการขับขี ่9) ขีเ้กียจสวมหมวก

นริภัย อาจเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นโดยตรงของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือผู้ขับขี่มีปัญหาอย่างอื่นท่ีไม่สามารถสวมหมวก

นิรภัย เพียงแต่การตอบค าถามต่อต ารวจจราจรใช้ค าพูดท่ีอาจจะตรงๆ หรืออาจเป็นค าพูดท่ีไม่ทันได้คิดว่าไม่สวม

เพราะสาเหตุใด 10) วัยรุ่นไม่มวีนิัยเพราะไมไ่ด้รับการปลูกฝังท่ีดีเกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย กรณีนี้เป็นปัญหาท่ีอาจ

เกิดจากครอบครัวของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือสถานบันการศึกษาของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ท่ีไม่ยอมรับ

กฎระเบียบของบ้านเมือง 11) สวมหมวกนิรภัยเฉพาะเมื่อทราบว่ามีด่านตั้งตรวจเท่านั้น กรณีนี้ เป็นปัญหาของ

สังคมไทยท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ า ซึ่งถ้าไม่มีการตั้งด่านตรวจก็ไม่สวมหมวกนิรภัย ถ้าทราบว่ามีการตั้งด่านตรวจจึงจะ

สวมหมวกนิรภัย ซึ่งบางกรณีท่ีพบเห็นเป็นประจ าคือ การน าหมวกนิรภัยติดรถจักรยานยนตม์าแตไ่มส่วม พอเจอด่าน

ตรวจจึงจะหยิบขึ้นมาสวม  แสดงให้เห็นว่าผู้ขับขี่ไม่มีเจตนาท่ีจะสวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยของตัวเอง แต่

สวมเพราะเห็นว่าต ารวจจราจรตั้งด่านตรวจเท่านั้น 12) การอยู่ร่วมกันในสังคมระหว่างต ารวจจราจรกับชาวบ้าน ซึ่ง

รู้จักคุ้นเคยกันและยังเป็นระบบพึ่งพา ท าให้ต ารวจจราจรมีความเห็นอกเห็นใจกันจนไม่อาจบังคับใชก้ฎหมายได้อย่าง

เคร่งครัดมากนักซึ่งเป็นปัญหาการบังคับใช้กฎหมายของต ารวจจราจร ท่ีอาจพิจารณาตามความเหมาะสม เช่น 

ต ารวจจราจรไปซือ้กับข้าวในตลาดบังเอญิเจอผู้ขับขี่รถจักรยานยนตค์นข้างบ้านท่ีรู้จักกันมาซื้อกับข้าวเชน่เดียวกัน จะ

จับให้ เสียค่าปรับก็อาจเกิดความไม่สะดวกกับต ารวจ หรือต ารวจจราจรไปท าบุญ ท่ีวัดบังเอิญ เจอผู้ขับขี่

รถจักรยานยนต์คนข้างบ้านท่ีรู้จักกันมาท าบุญเหมือนกัน จะจับให้เสียค่าปรับเดียวนั้นก็เป็นความไม่สะดวกใจเช่นกัน 

กรณีนี้แสดงให้เห็นว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมระหว่างต ารวจจราจรกับชาวบ้านนั้น ยังมีความเห็นใจกัน การบังคับใช้

กฎหมายก็ต้องดูความเหมาะสมแก่เวลาและสถานท่ี แต่ก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นของกฎหมาย 13) ความยากจนของผู้ขับขี่

รถจักรยานยนต์ ท าให้ต ารวจจราจรมีความเห็นใจกันจนไม่อาจบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเด็ดขาด เป็นอีกปัญหาหนึ่ง

ของสังคมไทยท่ีไม่อาจบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเด็ดขาดเพราะเป็นปัญหาท่ีกระทบต่อการด ารงชีพของประชาชน 14) 

การใช้อิทธิพลของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ จากข้อมูลการสัมภาษณ์ เนื่องการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ต ารวจจราจร 

ซึ่งท าให้ไม่มีต ารวจจราจรคนใดสามารถให้ข้อมูลได้ เป็นปัญหาท่ีเกิดจากกลุ่มวัยรุ่นท่ีมีเงินหรือมีบิดามารดาที่มีฐานะ

ร่ ารวยหรือมีอ านาจในสังคม ซึ่งพบเห็นในบางกรณี เช่น การขับขี่รถจักรยานยนต์แข่งกันในท้องถนน หรือขับขี่

รถจักรยานยนต์เป็นกลุ่มจ านวน 20-30 คัน 15) ปัญหาการติดตามจับกุม ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ท่ีเป็นวัยรุ่นมักขับขี่

รถจักรยานยนตห์ลบหนไีปอย่างรวดเร็วตามซอยตา่งๆ   
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  2.2 ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยเชิงปริมาณ พบว่า มีค่าเฉลี่ย 3.05 ค่า SD 0.58 และ

คิดเป็นร้อยละได้ 61.00 ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยอยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่าปัญหา

เกี่ยวกับพฤติกรรมการสวมหมวกนริภัย รอ้ยละ 61.00 ถือวา่เป็นปัญหาท่ีควรต้องหาวธีิการแก้ไขดังนัน้จากข้อมูลการ

ตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างพบว่าปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยอยู่ ในระดับปานกลาง แสดง

ให้เห็นว่า พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ยังมีปัญหาหลายด้านท้ังทางด้านการพบเห็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์โดย

ไม่สวมหมวกนิรภัย การสวมหมวกนิรภัยท าให้เกิดปัญหาในการขับขี่รถจักรยานยนต์ ราคาหมวกนิรภัย คุณภาพของ

หมวกนริภัย การดูแลรักษาหมวกนิรภัย อาการท่ีเกิดขึน้จากการไม่ได้ดูแลหมวกนิรภัยให้ดี ซึ่งยังถือได้วา่เป็นปัญหาท่ี

ควรแก้ไขโดยเร็ว 

 3. ผลการบังคับใชพ้ระราชบัญญัติจราจรทางบกแบ่งการศกึษาค้นคว้าออกเป็น 2 กรณ ีดังนี้  

     3.1 ผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ในเชิงคุณภาพ พบว่ามี 3 กรณีดังนี้ 1) 

การเปรียบเทียบปรับ ส่วนมากเป็นกรณีท่ีต ารวจจราจรตัง้ด่านจุดตรวจ หากพบเจอจะเปรียบเทียบปรับเสมอ ในกรณี

ท่ีพบเจอท่ัวไปโดยไม่ได้ต้ังดา่นตรวจ ต ารวจจราจรบางส่วนเปรียบเทียบปรับเสมอ แต่ต ารวจจราจรบางส่วนกต็ักเตอืน

ไว้ก่อนหากพบเจออีกจึงจะเปรียบเทียบปรับ 2) การตักเตือน ส่วนมากเป็นกรณีท่ีต ารวจจราจรพบเจอในขณะอยู่เวร 

ณ จุดตรวจ ในกรณีนี้ต ารวจจราจรยึดหลักปฏิบัติแบ่งเป็น 3 กรณีดังนี้  2.1) เปรียบเทียบปรับทันที เมื่อพบเจอผู้ขับขี่

รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย จะตักเตือนต่อเมื่อมีเหตุจ าเป็นพอสมควรแก่เหตุท่ีจะไม่ต้องเสียค่าปรับ 2.2) 

ตักเตือนไว้ก่อน เมื่อพบเจอผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย หากพบการกระท าความผิดซ้ าจึงจะ

เปรียบเทียบปรับ 2.3) พิจารณาตามพฤตกิารณ ์เช่นมพีฤติการณ์อุกอาจเจตนาไมส่วมหมวกนริภัยโดยตรง  กรณนีี้จะ

เปรียบเทียบปรับทันที แต่ถ้าไม่มีเจตนาไม่สวมหมวกนิรภัยแต่มีเหตุจ าเป็นท่ีไม่อาจสวมก็จะตักเตือน 3) เพิกเฉย 

ส่วนมากเป็นกรณีท่ีต ารวจจราจรพบเจอผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย ในขณะท่ีใช้ชวีิตประจ าวันของ

ต ารวจจราจรเอง เช่น พบเจอขณะไปท าบุญท่ีวัด พบเจอขณะไปซื้อกับข้าวในตลาด พบเจอขณะไปเล่นกีฬาหรือออก

ก าลังกาย พบขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ของบุคคลท่ีอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน หรือของบุคคลข้างบ้าน หรือเพื่อน

บ้านกัน 

  3.2 ผลการบังคับใชพ้ระราชบัญญัติจราจรทางบกเชงิปริมาณ พบวา่ผลการบังคับใชพ้ระราชบัญญัติจราจร

ทางบก มคี่าเฉลี่ย 2.73 ค่า SD 1.10 และคิดเป็นร้อยละได้ 54.60 ผลการบังคับใชพ้ระราชบัญญัตจิราจรทางบกอยู่ใน

ระดับปานกลางดังนัน้จากข้อมูลการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอยา่งพบว่าผลการบังคับใชพ้ระราชบัญญัตจิราจร

ทางบกอยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติจราจรทางบกไม่สามารถบังคับใช้ได้ดี

เท่าท่ีควร เพราะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ควรจะมผีล

ในการบังคับท่ีอยู่ในระดับท่ีดีกว่านี้ ดังนั้นควรมีการแก้ไขพระราชบัญญัตินี้ท้ังทางด้านกฎหมายและพฤติกรรมทาง

สังคมดว้ย 

 4. แนวทางแก้ไขเพิ่มเตมิพระราชบัญญัติจราจรทางบก แบ่งการศกึษาค้นคว้าออกเป็น 2 กรณีดังน้ี 

  4.1 แนวทางแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ในเชิงคุณภาพ พบว่ามี 2 กรณีดังนี้  

1) ไม่ควรมีการแก้ไขเพิ่มเตมิพระราชบัญญัติ เป็นความเห็นส่วนมากท่ีมีความเห็นว่าควรแก้ไขปัญหาท่ีพฤติกรรมของ
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สังคมไทยมากกว่าการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย เนื่องจากปัญหาดังกล่าวมิเกิดขึ้นเพราะกฎหมาย ซึ่งกฎหมายฉบับนี้

บัญญัติขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยตรง แต่ปัญหาจริงอยู่ท่ีการบังคับใช้กฎหมายว่าจะ

บังคับได้หรือไม ่มากนอ้ยเพียงใด ขึ้นอยู่กับพฤตกิรรมของผู้ขับขี่รถจักรยานยนตก์ับเจ้าหน้าของรัฐคือต ารวจจราจรท่ี

จะมีความเข็มงวดมากน้อยแค่ไหน ดังนั้นจึงไม่ควรการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย แต่ควรแก้ไขท่ีพฤติกรรมของผู้ขับขี่

รถจักรยานยนต์หรือการควบคุมของต ารวจจราจรให้มีความเคร่งครัดมากขึ้น 2) ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติโดยการเพิ่มโทษ ซึ่งเป็นความเห็นส่วนน้อยท่ีมีความเห็นว่าควรมกีารแก้ไขเพิ่มเตมิพระราชบัญญัติโดย

การเพิ่มโทษ เพราะเห็นว่าโทษน้อยเกินไปวัยรุ่นบางกลุ่มไม่มีความเกรงกลัวต่อการเสียค่าปรับ ควรแก้ไขเพิ่ มเติม

พระราชบัญญัติโดยการเพิ่มโทษไว้ให้สูงกว่านี้ ส่วนการพิจารณาค่าปรับต้องพิจารณาเป็นกรณีไป ในกรณีท่ีอุกอาจ

เจตนาไม่สวมหมวกนิรภัยโดยตรงหรือมีพฤติกรรมท้าทายเจ้าหน้าท่ีภาครัฐไม่เกรงกลัว กรณีนี้ต้องเสียค่าปรับใน

สัดสว่นท่ีสูงสุด หากในกรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมเีหตุอันสมควรอาจให้เสียค่าปรับในสัดส่วนท่ีลดลงมาก เป็นต้น 

  4.2 แนวทางแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ในเชิงปริมาณ พบว่ามีค่าเฉลี่ย 3.18 

ค่า SD 0.54 และคิดเป็นร้อยละได้ 63.60 มีความคิดเห็นท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจราจรทางบกอยู่ในระดับ

ปานกลางดังนั้นจากข้อมูลการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างพบว่าความคิดเห็นท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัตจิราจรทางบกอยู่ในระดับปานกลาง แสดงเห็นวา่ที่ควรมแีก้ไขเพิ่มการลงโทษนัน้อยู่ในระดับท่ี 3 ถือว่า

อยู่ในระดับท่ีมีความเห็นน้อยท่ีจะให้แก้ไขกฎหมายด้วยการเพิ่มโทษ ซึ่งในล าดับหนึ่งนั้นต้องการให้มีการปฏิบัติตาม

กฎหมายอยา่งเคร่งครัดมากกว่า 

 5.แนวทางพัฒนาสังคมอย่างเป็นรูปธรรมตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 แบ่งการศึกษาค้นคว้า

ออกเป็น 2 กรณีดังน้ี 

  5.1 แนวทางพัฒนาสังคมอย่างเป็นรูปธรรมตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ในเชิงคุณภาพ

พบว่ามี 6 กรณีดังนี้ 1) แก้ไขพฤติกรรมของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งควรแก้ไขโดยการให้ต ารวจจราจรหรือต ารวจ

อื่นๆ มีความเคร่งครัดต่อผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ท่ีไมส่วมหมวกนิรภัยมากขึน้ ให้มีการเปรียบปรับเพียงอย่างเดียว โดย

ไม่มีการตักเตือนหรืออนุโลมในลักษณะต่างๆ และต ารวจจราจรหรือต ารวจอื่นๆ หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นท่ีมีหน้าท่ี

ดูแลจะต้องไม่ปล่อยปะละเลย ซึ่งในเหตุการณ์จริงจะมีการเปรียบปรับเฉพาะกรณีตัง้ด่านตรวจเท่านั้น กรณีท่ีต ารวจ

ขับรถไล่ตามผู้ท่ีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัยเพื่อเปรียบเทียบปรับมีน้อยมาก ดังนั้นการแก้ไขปัญหา

ในกรณีนี้ควรเป็นหนา้ท่ีของต ารวจท่ีจะต้องมคีวามเข็มงวดกวดขันมากขึน้และเอาจริงเอาจังมากขึ้น 2) การรณรงค์ให้

ความรู้สามารถท าได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การตั้งเป็นชมรมขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัย หรือต ารวจจราจรอาจลง

พื้นท่ีให้ความรู้ในหน่วยสถานศกึษาต่างๆ หรือโฆษณาในสื่อต่างๆ 3) เข้ารับการฝึกอบรมสามารถท าได้ในลักษณะของ

การฝึกอบรมก่อนขออนุญาตใบขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือให้ทางสถาบันการศกึษาจัดการฝึกอบรมขึ้น หรือส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติควรจัดโครงการฝึกอบรม เพื่อจูงใจให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ความส าคัญต่อการสวมหมวกนิรภัย

มากขึ้น 4) การประชาสัมพันธ์สามารถท าได้ในสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์วิทยุ อินเตอร์เน็ต ป้ายโฆษณา สติ๊กเกอร์ติดไว้

กับรถจักรยานยนต์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ฯ 5) ปลูกฝังค่านิยมในการใช้รถจักรยานยนต์โดยการจัดอบรมปลูกฝัง

ค่านิยมของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และผู้ปกครองของวัยรุ่นท่ีขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วย หรืออาจเพิ่มมาตรการในการ



 
 

10 
 

บังคับใช้กฎหมายให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดความเคยชินในการขับขี่รถจักรยานยนต์โดยการสวมหมวกนิรภัย 6) หน่วย

ต ารวจจราจรควรมีการจัดโครงการให้ความรู้ในสถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นกรณีท่ีหน่วยต ารวจจราจรบางแห่งได้

ปฏบัิตอิยู่แลว้ โดยการเข้าไปให้ความรู้ท่ีสถานศกึษาตา่งๆ อาจเป็นสัปดาห์ละ 2 คร้ัง หรือเดอืนละ 2 ครัง้ เพื่อเป็นการ

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างต ารวจกับวัยรุ่นมากขึ้น ท าให้วัยรุ่นรับรู้ถึงปัญหาหรืออันตรายต่างๆ ที่เกิดจากการฝ่าฝืน

พระราชบัญญัติน้ี และสามารถปฏิบัตติามได้ดว้ยความสมัครใจ  

  5.2 แนวทางพัฒนาสังคมอย่างเป็นรูปธรรมตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกเชิงปริมาณ พบว่าแนวทาง

พัฒนาสังคมอย่างเป็นรูปธรรมตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกเชิงปริมาณ มีค่าเฉลี่ย 3.71 ค่า SD 0.57 และคิด

เป็นร้อยละได้ 74.26 แนวทางพัฒนาสังคมอย่างเป็นรูปธรรมตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกอยู่ในระดับดีดังนั้น

จากข้อมูลการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างพบว่าแนวทางพัฒนาสังคมอย่างเป็นรูปธรรมตามพระราชบัญญัติ

จราจรทางบกอยู่ในระดับดี แสดงให้เห็นว่าแนวทางในการพัฒนาสังคมอย่างเป็นรูปธรรมตามพระราชบัญญัติจราจร

ทางบก ควรมีการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน มีการประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อต่างๆ และควรมีการจัดอบรมให้ความรู้

แต่ประชาชน เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยให้กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนตใ์ห้มากขึน้ เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรม

การขับขี่รถจักรยานยนตข์องวัยรุ่นหรือประชาชนท่ัวไปดว้ย 

 

อภปิรายผลการวิจัย 

การบังคับใช้พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 122 ศึกษากรณีวัยรุ่นในเขตจังหวัดจันท บุรี 

พบว่าปัญหาการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตนิี้ ในเชิงคุณภาพม ี15 กรณีดังนี้ 1) ไม่ชอบสวมหมวกนิรภัย 2) กลัวผมเสียทรง 

3) ระยะทางไม่ไกล 4) ไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 5) เส้นทางเข้าไปท าสวนในเส้นทางตามชนบท 6) สวม

หมวกนิรภัยแล้วมองเห็นไม่ถนัดหรือการขับขี่ไม่ถนัด 7) มีอาการปวดศีรษะเมื่อสวมหมวกนิรภัย 8) ไม่เคยชินกับการ

สวมหมวกนิรภัย 9) ขี้เกียจสวมหมวกนิรภัย 10) วัยรุ่นไม่มีวินัยเพราะไม่ได้รับการปลูกฝั่งท่ีดีเกี่ยวกับการสวมหมวก

นริภัย 11) สวมหมวกนริภัยเฉพาะเมื่อทราบว่ามีด่านตัง้ตรวจเท่านั้น 12) การอยูร่่วมกันในสังคมระหว่างต ารวจจราจร

กับชาวบ้าน 13) ความยากจน 14) การใชอ้ิทธิพลของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต ์15) การตดิตามจับกุม และในเชงิปริมาณ 

พบวา่ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยมคี่าเฉลี่ย 3.05 ค่า SD 0.58 และคิดเป็นร้อยละได้ 61.00 ปัญหา

เกี่ยวกับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยอยู่ในระดับปานกลาง  

  ผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 122 กรณีวัยรุ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี 

พบว่าผลการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ ในเชิงคุณภาพมี 3 กรณีดังนี้ 1) การเปรียบเทียบปรับ เป็นกรณีท่ีพบจ านวน

มาก 2) การตักเตอืน เป็นกรณีท่ีพบจ านวนมาก 3) เพิกเฉย เป็นกรณีพบจ านวนมาก และในเชงิปริมาณ พบวา่ผลการ

บังคับใช้พระราชบัญญัติจราจรทางบกเชิงปริมาณมีค่าเฉลี่ย 2.73 ค่า SD 1.10 และคิดเป็นร้อยละได้ 54.60 ผลการ

บังคับใชพ้ระราชบัญญัติจราจรทางบกอยูใ่นระดับปานกลาง  

  แนวทางแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 พบว่าในเชงิคุณภาพม ี2 กรณีดังนี้ 1) ควรมี

การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตโิดยการเพิ่มโทษจากเดิมต้องระวางโทษไม่เกินห้าร้อยบาท แก้ไขเป็นต้องระวางโทษ

ไม่เกินหนึ่งพันบาท  เพราะการเพิ่มโทษอาจเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาได้ 2) ควรบัญญัติกฎหมายบังคับผู้ผลิต
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และจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ต้องมีหมวกนิรภัยเป็นอุปกรณ์ของรถจักรยานยนต์อย่างน้อย 2 ใบ ส าหรับผู้ขับขี่และ

ผู้โดยสาร เชิงปริมาณพบว่าแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจราจรทางบกโดยการเพิ่มโทษมีค่าเฉลี่ย 3.18 ค่า 

SD 0.54 และคิดเป็นร้อยละได้ 63.60 มีความคิดเห็นท่ีจะแก้ไขเพิ่มเตมิพระราชบัญญัตจิราจรทางบกอยู่ในระดับปาน

กลาง 

  ส่วนการพัฒนาสังคมอย่างเป็นรูปธรรมพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 พบว่าการพัฒนาสังคม

อย่างเป็นรูปธรรมตามพระราชบัญญัตินี้เชิงคุณภาพมี 4 กรณีดังนี้ 1) การรณรงค์ให้ความรู้ 2) เข้ารับการฝึกอบรม

ปลูกฝั่งค่านยิมในการใชร้ถจักรยานยนต์ 3) การประชาสัมพันธ์ 4) ต ารวจจราจรควรเครง่ครัดตอ่การปฏบัิตหินา้ที่มาก

ขึ้น ในเชิงปริมาณ พบว่าแนวทางพัฒนาสังคมอย่างเป็นรูปธรรมมีค่าเฉลี่ย 3.71 ค่า SD 0.57 และคิดเป็นร้อยละได้ 

74.26 แนวทางพัฒนาสังคมอย่างเป็นรูปธรรมตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกอยู่ในระดับดี 

  ดังนั้น การบังคับใช้พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 กรณีการสวมหมวกนิรภัยของวัยรุ่นในเขต

จังหวัดจันทบุรี ยังใชบั้งคับไม่ได้ผลดเีท่าที่ควร เนื่องจากยังมีการฝ่าฝืนอยู่เกือบทุกท้องท่ี ปัญหาดังกล่าวเกิดขึน้หลาย

ประการท้ังทางด้านประชากรไม่ปฏิบัติ ทางด้านเจ้าพนักงานต ารวจจราจรไม่เคร่งครัด และทางด้านบทบัญญัติของ

พระราชบัญญัตินี้ท่ีมีโทษน้อยเกินไป  โดยปัญหานี้เป็นปัญหาท่ีสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สาลินีนิยมชาติ ท่ีพบว่า

ด้านพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่หรือโดยสารถจักรยานยนต์ มีระดับพฤติกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลางและสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วัฒนวงศ์ รัตนวราห ท่ีผลการพจิารณาปัจจัยท่ีมีผลตอ่ความตัง้ใจในการ

สวมหมวกนริภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ บนพืน้ฐานทฤษฎีแบบแผนความเชื่อดา้นสุขภาพส าหรับสังคมเมอืง พบว่า

ปัจจัยด้านแรงจูงใจ (Health Motivation) (B=0.454) มีอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจในการสวมหมวกนิรภัยอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนในสังคมชนบทพบวา่ปัจจัยท่ีมอีิทธิพลต่อความตั้งใจสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่

รถจักรยานยนต์มากท่ีสุดคือการรับรู้ความรุนแรงสิ่งชักจูงให้สู่การปฏิบัติการรับรู้ประโยชน์ และสอดคล้องกับ

ผลงานวิจัยของ บรรจง พลไชย และอุทัยวรรณ สุกิมานิล ท่ีพบว่า พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยอยู่ในระดับปาน

กลางปัญหาในการสวมหมวกนิรภัยอยูใ่นระดับปานกลางและสอดคล้องกับผลวิจัยของ ขจรศักดิ์ จันทร์พาณิชย,์ พร

สุขหุน่นิรันดร์, และพวงชมพ ูโจนส์ ท่ีพบวา่สถานการณปั์ญหาการไมส่วมหมวกนริภัยในเด็กทัง้ท่ีการเดินทางส่วนใหญ่

ของเด็กเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ร้อยละ 80.7 ของผู้ปกครองไม่มีหมวกนิรภัยส าหรับเด็กและร้อยละ 82.4 ไม่มี

การสวมหมวกนิรภัยให้กับเด็กแต่ขัดแย้งกับผลงานวิจัยของ ณัฏฐ์พัชร์ วงศ์ธรรมมา ท่ีพบว่าในภาพรวมผู้ใช้

รถจักรยานยนต์ในเขตพื้นท่ีสถานีต ารวจนครบาลจรเข้น้อย มีพฤติกรรมในการสวมหมวกนิรภัยค่อนข้างเหมาะสม

ปัจจัยดา้นการเป็นเจ้าของรถ 

 

ข้อเสนอแนะ  

 1. ด้านวิชาการ ควรน าผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ในการศึกษา การเรียนการสอน ในรายวิชากฎหมายทั่วไป 

กฎหมายชีวิตประจ าวัน และรายวิชาของคณะอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 2. ด้านนโยบาย ควรน าผลการวิจัยท่ีได้ไปใช้ในการปรับปรุงนโยบายและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องการจราจรทางบก 

เพื่อให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
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 3. ด้านเศรษฐกิจหรือการพาณิชย์ ควรน าผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ในการวางแผนการลงทุนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

หมวกนิรภัย หรือเพื่อความปลอดภัยอื่นๆ  

 4. ด้านสังคมและชุมชน ควรน าผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ในการวางแผนหรือการด าเนินโครงการ เพื่อให้ประชาชน

ในชุมชนมีส่วนร่วมในการสวมหมวกนิรภัย ในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์   
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การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตของ 

ข้าราชการส านักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 

APPLYING SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY TO THE LIFE OF OFFICIALS 

BANGBON DISTRICT OFFICE BANGKOK 

 

ราเชนทร์  นพณัฐวงศกร1*, รววิงศ ์ ศรีทองรุ่ง1  และวเิชยีร วิทยอุดม1 

 

บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันของข้าราชการในส านักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร และ 2) ศึกษาปัญหาอุปสรรคในการน า

หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตของข้าราชการในส านักงานเขตบางบอน 

กรุงเทพมหานคร การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ 

ข้าราชการส านักงานเขตบางบอนท้ังหมด จ านวน 160 คน เคร่ืองมือในการวจิัยคือแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิจัย 

คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test F-test 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 30-40 ปี มีอายุราชการอยู่ระหว่าง 

12-16 ปี การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000-30,000 บาท 2) ระดับความคิดเห็น

ต่อการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 

เท่ากับ 3.68 เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านการมีเหตุผล มีระดับความคิดเห็นสูงท่ีสุด รองลงมาคือด้านการมี

ภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัวเอง และด้านพอประมาณ ตามล าดับ 3) ปัญหาอุปสรรคในการน าหลักการปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปประยุกต์ใช้ พบว่า หน่วยงานราชการส านักงานเขตบางบอนขาดการติดตามและประเมินผลข้าราชการ

อย่างตอ่เนื่อง และข้าราชบางส่วนยังยึดติดกับแนวคิดวัตถุนิยมบริโภคนยิมอยู่  

 

ค าส าคัญ: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  ข้าราชการ  ส านักงานเขตบางบอน 
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ABSTRACT 

   The purpose of this research were to 1) study the level of sufficiency economy philosophy application in 

daily life of government officials in Bang Bon District office. Bangkok and 2) study barriers. Applying Sufficiency 

Economy Philosophy to the Life of Government Officials in the Bangbon District Office. Bangkok This research is a 

quantitative research (Quantitative Research) The study population was 160 officers in Bangbon District. The 

statistics used in the research were percentage, standard deviation, t-test, F-test and Pearson's Product 

Moment Correlation. 

 The research found that 1) the majority of the population is female Age 30-40, aged between 12-16 

years. And the average monthly income. 20,0 0 0-30,000 baht 2) the level of opinions on the application of 

Sufficiency Economy Philosophy to the daily life was at the high level of 3.68. Rationality have the highest level 

of feedback. The second is the good immunity in itself. And the modest side, respectively. 3) The obstacles to 

applying the Sufficiency Economy Philosophy to the application are found that the government agencies in Bang 

Bon office lack monitoring and evaluation of officials continuously. 

 

Keywords: Economy Philosophy / Officials / Nongkhaem District Office 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงได้ รับการนอ้มน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศชาตไิปสู่ความเจริญ

อย่างยั่งยืน เร่ิมจากการท่ีคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ท าการปรับปรุงทิศทางการพัฒนา

ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540–2544) โดยการหันมาให้ความส าคัญกับ

คน และมองว่าคนเป็นศูนยก์ลางในการพัฒนา เน้นการมสี่วนร่วมในการพัฒนามากขึน้ เปิดโอกาสให้แก่องค์กร ชุมชน 

สนับสนุนการเรียนรู้ ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อมาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 

2545–2549) ได้ยึดแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศและพัฒนาประชาชน 

ยิ่งกว่านั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี10 (พ.ศ. 2550–2554) คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติได้น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาในการจัดท าแผนเพื่อสร้างให้สังคมในทุก

ระดับชั้น เกิดความ เข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และน าไปเป็นพื้นฐานและแนวทางในการด าเนนิชวีติ ตลอดจน

การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไปสู่ความสมดุลยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกันท่ีดี  และใช้ค านิยามนี้ในการ

ขับเคลื่อน (จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยาและคณะ 2548:7) ในปัจจุบันหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถ

ประยุกต์ใช้ได้กับทุกหน่วยงาน ชุมชนและองค์การต่างๆ ให้สามารถด าเนิน งานอยู่ได้ท่ามกลางสังคมและ

สภาพแวดล้อมในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม เป็นแนวทางในการปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีรัฐในการบริหารและพัฒนา

ประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง เพื่อก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ (อาคม เติมพิทยาไพสิฐ , 

2554: 7) 

ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันท่ี 5 ธันวาคม พ.ศ.2541 ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐานพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่ หัวในรัชกาลท่ี 9 ทรงประทานพระราชด ารัส เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่า (กรมการปกครอง , 2542:1) ค าว่า

“พอเพียง” มีความหมายกว้างออกไปอีก ไม่ได้หมายถึง  การมีพอส าหรับใช้ของตัวเอง มีความหมายว่า 

“พอมีพอกิน”.....วันน้ันได้พูดถึงว่าเราควรจะปฏิบัตใิห้พอมีพอกิน พอมีนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเอง  ถ้าแต่ละ



 

15 
 

คนมี  พอมีพอกินก็ใช้ได้ยิ่งถ้าประเทศมีพอมีพอกินก็ยิ่งดีพอเพียง พอเพียงหมายความว่ามีกินมีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่

หรูหราก็ได้แต่วา่พอเพียงก็คือพอเท่านั้นเอง คนเราถ้าพอใน ความต้องการจะมีความโลภน้อย ก็จะเบียดเบียนคนอื่น

นอ้ย พอเพยีงนี้อาจจะ มีของหรูหราก็ได้ แตว่่าต้องไมเ่บียดเบียนคนอ่ืน ตอ้งให้พอประมาณพูดจ าก็พอเพียง ท าอะไรก็

พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง ฉะนั้นความพอเพียงนี้ก็ แปลว่า ความพอประมาณและความมีเหตุผล...” จากกระแส

พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้ก่อเกิดการระดมความ  คิดในวงกว้างจากทุกฝ่ายท้ังภาครัฐและเอกชน อาทิ 

นักวชิาการ ข้าราชการ ปราชญน์ักคิดระดับทุกระดับไมว่า่จะเป็นระดับ ท้องถิ่น จนถึงระดับประเทศ  โดยประชาชนทุก

คนถือนอ้มน าเอากระแสพระราชด ารมิาปฏบัิตแิละหาวิธีการท่ีจะผลัดดันให้เกิดผลส าเร็จ   

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 ก าหนดว่า รัฐจะต้องกระจายอ านาจให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ  พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและระบบ

สาธารณูปโภคและสา ธารณูปการ ตลอดท้ังโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ท่ัวถึงและเท่าเทียมกันท่ัว

ประเทศรวมท้ังพัฒนาจังหวัด ท่ีมีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่โดยค านึงถึงเจตนารมณ์

ของประชาชนในจังหวัดนั้น (อภิชาต สถิตนิรามัย , 2555: 7–8) ดังนั้นจึงมีแนวนโย บายพื้นฐานแห่งรัฐ พัฒนา

เศรษฐกิจของท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มาตรา 281 ภายใตบั้งคับมาตรา 1 แห่งรัฐธรรมนูญ 

คือ รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ

ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ 

และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นท่ี ข้าราชการจ าต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงอย่างถ่องแท้และมีความสามารถในการรองรับภารกิจดังกล่าว (กรมการพัฒนาชุมชน.กองฝึกอบรม, 2546: 

3) 

ส านักงานเขตบางบอน เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองหลักของกรุงเทพมหานคร อยู่ในกลุ่มเขตกรุงธนใต ้

สภาพท่ัวไปทางด้านตะวันออกของเขตเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศัยหนาแน่นนอ้ยและหนาแน่นปานกลาง โดยมยีา่นการค้าและ

เขตอุตสาหกรรมภายในพื้นท่ี ส่วนทางด้านตะวันตกเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อยและเขตเกษตรกรรม ภายหลัง

ในเขตบางขุนเทียนมีความเจริญและมีประชากรหนาแน่นขึ้นมาก เพื่อให้การปกครองและการอ านวยความสะดวกแก่

ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2540 กระทรวงมหาดไทยจึงประกาศแยกพื้นท่ีแขวง

บางบอนออกจากเขตบางขุนเทียนตั้งเป็น เขตบางบอน โดยส านักงานเขตบางบอนได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันท่ี  6 

มีนาคม พ.ศ. 2541 เป็นส านักงานเขตล าดับท่ี 50 ของกรุงเทพมหานคร เดิมตั้งอยู่ท่ีอาคารตลาดสดเทพยดาอารักษ์ 

หมู่ท่ี 4 แขวงบางบอน ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ได้ย้ายมาตั้งส านักงานเขตถาวรท่ีซอยเอกชัย 135/1 หมู่ท่ี 3 แขวงบาง

บอน ส านักงานเขตบางบอนแบ่งการบริหารงานออกเป็น 12 ฝ่าย ดังนี้  1. ผู้อ านวยการเขต 2. ผู้ชว่ยผู้อ านวยการเขต 

3. ฝ่ายปกครอง 4. ฝ่ายทะเบียน 5. ฝ่ายโยธา 6. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 7. ฝ่ายรายได้  8. ฝ่ายรักษาความ

สะอาดและสวนสาธารณะ  9. ฝ่ายการศึกษา 10. ฝ่ายการคลัง 11. ฝ่ายเทศกิจ และ  12. ฝ่ายพัฒนาชุมชนและ

สวัสดกิารสังคม ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ข้าราชการส านักงานเขตบางบอน มคีวามเหมาะสมท่ีจะน้อมน าเอา

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เป็น

ตัวอยา่งที่ดีให้แก่หนว่ยงานราชการอื่นและขับเคลื่อนให้ประเทศมีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนตอ่ไป 

ดังนัน้ ผู้วจิัยจึงมีความสนใจท่ีจะศกึษาเร่ืองการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการด าเนนิชวีติของ

ข้าราชการส านักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร   เพื่อตอ้งการทราบว่า ในการด าเนินชีวติประจ าวันของข้าราชกา

ในส า นักงานเขตบางบอนนั้น ได้น าเอาหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตมากน้อย

เพียงใด และในการน าหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตนั้นมีปัญหาและอุปสรรค

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/14_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2540
https://th.wikipedia.org/wiki/6_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/6_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2541
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2547
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อะไรเกิดขึ้นบ้าง ซึ่งผลการวิจัยคร้ังนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการส านักงานเขตบาง

บอนให้สอดคลอ้งกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

   

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของข้าราชการใน

ส านักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร   

2. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคในการน าหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงไปประยุกตใ์ช้ในการด าเนินชวีติของ

ข้าราชการในส านักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 

 

สมมตฐิานการวิจัย 

1. ปัจจัยสว่นบุคคลที่ตา่งกันส่งผลให้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชใ้นการด าเนินชวีติต่างกัน  

2. ปัจจัยสง่เสริมการด าเนนิชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพยีงมีความสัมพันธ์กับการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพยีงมาใชใ้นการด าเนินชวีติ 

 

ขอบเขตการวิจัย 

การวจิัยคร้ังน้ีเป็นการวจิัยเชงิปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีขอบเขตในการวจิัยดังนี้ 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา  

การวจิัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชใ้นด าเนนิชวีติของ  

ข้าราชการส านักเขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร  

2. ขอบเขตด้านพื้นที่  

พื้นท่ีท่ีใชใ้นการวิจัยคอื ส านักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงพืน้ท่ีส านกังานเขตบางบอน 

ที่ต้ัง: ส านักงานเขตบางบอน เลขท่ี 1 ซอยเอกชัย 135/1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 

10150 โทรศัพท์: 0-2450-3201-10 โทรสาร : 0-2450-3294 

 

       3. ขอบเขตด้านประชากร  

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ได้แก่ ข้าราชการส านักงานเขตบางบอน จ านวน 160 คน ดังแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 แสดงขอ้มูลขา้ราชการส านักงานเขตบางบอนแยกตามแผนก/ฝา่ย 

ล าดับ                แผนก/ฝ่าย จ านวน/คน 

   1 ผู้อ านวยการเขต 1 

2 ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต 2 

3 ฝ่ายปกครอง 18 

4 ฝ่ายทะเบียน 21 

5 ฝ่ายโยธา 18 

6 ฝ่ายส่ิงแวดลอ้มและสุขาภิบาล 16 

7 ฝ่ายรายได้ 14 

8 ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 16 

9 ฝ่ายการศกึษา 11 

10 ฝ่ายการคลัง 14 

11 ฝ่ายเทศกจิ 14 

12 ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 15 

รวมทั้งสิ้น 160 คน 

ที่มา: ฝ่ายทะเบียนส านักงานเขตบางบอน, 2560 

 

    4. ขอบเขตด้านเวลา                                                                                                                    

ชว่งระยะเวลาในการด าเนินการวจิัย ตั้งแตเ่ดือน สิงหาคม 2560 ถึงเดอืนกุมภาพันธ์ 2561 รวมระยะเวลาใน

การเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นเวลา 7 เดอืน                                                                                                                       

 

กรอบแนวคิดวิจัย 

การศึกษาวิจัย  เร่ืองการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตของข้าราชการส านักงาน

เขตบางบอน ซึ่งผู้วิจัยยึด ทฤษฎีหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข เพ็ญศรี เปลี่ยนข า (2550) วิถีการด าเนินชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง)  แลว้น ามาก าหนดกรอบแนวคิดในการวจิัยโดยแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปร ดังนี ้  

ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการ ส านักงานเขตบางบอน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อายุ

ราชการ ระดับการศกึษา และรายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน                                            

ปัจจัยส่งเสริม คือ  ปัจจัยท่ีมีผลช่วยส่งเสริมการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 

ได้แก่ ปัจจัยสว่นบุคคล ปัจจัยครอบครัว ปัจจัยสภาพแวดลอ้มและสังคม                                                                                                       

ตัวแปรตาม  คือ การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตของข้าราชการ  ส านักงาน

เขตบางบอน ได้แก่ ความพอประมาณ การมเีหตุผล และมภีูมิคุม้กันในตัวท่ีดี 
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วรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 

            การพัฒนาประเทศตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง 

            การพัฒนาประเทศ มิได้มีแบบอย่างตายตัวตามต ารา หากแต่ต้องเป็นไปตามสภาพภูมิประเทศทาง

ภูมิศาสตร์ สังคมวิทยา วัฒนธรรมชุมชน ที่มีความหลากหลาย  ในขณะเดียวกันเราก็ต้องเข้าใจในการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมโลกท่ีเกิด ขึ้นอย่างรวดเร็วตามอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์  ควบคู่ไปกับการพยายามหาแนวทางหรือ  

วิธีการท่ีจะด ารงชีวิตตามหลักการพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง   ให้ด าเนินไปได้อย่างสมดุลและสอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมในยุคโลกาภิวัฒน์ โดยอาศัยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบ ท่ีชุมชน

อาจจะได้รับไม่ให้กระแสเหล่านั้นมาท าลายเอกลักษณ์และวัฒนธรรมชุมชนจนต้องล่มสลายไป จากแนวพระราชด าริ

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางท่ีให้ประ ชาชนด าเนนิตามวิถีแห่งการด ารงชพีท่ีสมบูรณ์ สันติ โดยมีธรรมะเป็นเคร่ือง

ก ากับและใจตนเป็นท่ีส าคัญซึ่งก็คือวถิีชีวติไทยท่ียึดเส้นทางสายกลางของความพอดี ในหลักของการพึ่งพาตนเอง 5 

ประการ คือ 

1) ความพอดีด้านจิตใจ :  เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้  มีจิตส านึกท่ีดี  เอื้ออาทร  ประณีประนอม  ค านึงถึงผล

ประ โยชนส์่วนรวม 

2) ความพอดีด้านสังคม : มีการชว่ยเหลอืเกือ้กูลกัน  สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน รู้จักผนกึก าลัง และท่ี

ส าคัญมีกระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดจากฐานรากที่ม่ันคงและแข็งแรง 

3) ความพอดีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดและรอบคอบ 

เพื่อให้เกิดความย่ังยนืสูงสุด ใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่นประเทศ เพื่อพัฒนาประเทศให้มั่นคงเป็นขัน้เป็นตอนไป 

4) ความพอดีด้านเทคโนโลยี :  รูจ้ักใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมให้สอดคล้องกับความต้องการและควรพัฒนา

เทคโนโลยจีากภูมปัิญญาชาวบ้านของเราเอง และสอดคล้องเป็นประโยชนต์อ่สภาพแวดลอ้มของเราเอง 

5) ความพอดีด้านเศรษฐกิจ :  เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ด ารงชีวิตอย่างพอสมควร พออยู่ พอกินตาม

อัตภาพ และฐานะของตนเอง                                                                                                                                                                    

จะเห็นได้วา่การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพยีงเร่ิมจาก  การสร้างพื้นฐาน ความพอกินพอใช ้ของประชาชนในชาติ

เป็นส่วนใหญ่ก่อน แล้วจึงค่อยเสริมสร้างความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจตามล าดับ เพื่อจะได้เกิดสมดุลทางด้าน

ต่าง ๆ หรือ เป็นการด าเนินการไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอน จากระดับหนึ่งไปสู่อี กระดับหนึ่ง โดยสร้างความพร้อม

ทางด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสมท่ีไม่ใชเ่ป็นการ “ก้าวกระโดด” ท่ีต้องใชปั้จจัยภายนอกต่าง ๆ มาเป็นตัวกระตุ้น   

 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 

  บทสรุปปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 
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ภาพที่ 2 กรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข                                                                                                                                               

ที่มา: เพ็ญศรี เปลี่ยนข า (2550) วถิีการด าเนนิชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง,หนา้ 33. 

 

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงประกอบด้วย 3 ห่วง ได้แก ่

ห่วง 1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเอง

และผู้อ่ืน เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยูใ่นระดับพอประมาณ 

ห่วง 2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมี

เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น ๆ อย่าง

รอบคอบ 

ห่วง 3. การมภีูมคิุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง  การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้าน

ต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ท้ังใกล้และไกล

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 2 เงื่อนไข 

1) เงื่อนไข ความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบ

ท่ีจะน าความรูเ้หลา่นั้นมาพจิารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขัน้ปฏบัิติ 

2) เงื่อนไข คุณธรรม ท่ีจะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความชื่อสัตย์สุจริต 

และมีความอดทน มีความพากเพยีร ใชส้ตปัิญญาในการด าเนินชวีติ 

          สรุป เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เป็นการน าองค์ความรู้จากชีวิตประจ าวันท่ีได้จากการเรียนรู้จากศาสตร์

ต่าง ๆ โดยผ่านกระบวนการคิดอย่างรอบคอบ และมีความระมัดระวังตัง้แต่ระดับของการวางแผนงานไปจนถึงระดับ

การปฏบัิต ิเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่อย่างย่ังยนื มีความเพยีงพอ พออยู่ พอกินในการด ารงชีวิต 

โดยท้ังหมดต้องอยู่ในความถูกต้องของจริยธรรมยึดหลักธรรมค าสั่งสอนของศาสนาเพื่อให้เกิดความสุขสงบสุขอย่าง

มั่งคงและยั่งยืน   
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วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากร (Population) ท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ข้าราชการท้ังหมดในส านักงานเขตบางบอน ซึ่งมี

จ านวนท้ังสิ้น 160 คน (ดังแสดงไว้ในตาราง 1)  

2. เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือทีใชใ้นการวิจัย คือแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เป็นแบบสอบถามประกอบด้วย 

3 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ 1  เป็นข้อถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อายุ

ราชการ ระดับการศกึษา และรายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน  

ส่วนที่ 2  เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่งเสริมการด าเนนิชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย 3 

หัวขอ้คอื 

หัวขอ้ท่ี 1 ปัจจัยสว่นบุคคล จ านวน 4 ข้อ 

หัวขอ้ท่ี 2 ปัจจัยครอบครัว จ านวน 4 ข้อ 

หัวขอ้ท่ี 3 ปัจจัยสภาพแวดลอ้มและสังคม จ านวน 4 ข้อ 

รวมท้ังหมด 12 ข้อซึ่งมีระดับความคิดเห็น 5 ระดับ แบบประมาณค่า (Five Rating Scale) ของลิเคอร์ท 

(Rensis’s Likert’s Rating Scale อา้งใน มานพ ทับทิมเมอืง, 2551: 72) มคี่าน้ าหนักระดับความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ ซึ่ง

มคีวามหมาย ดังนี ้

  ระดับความร่วมมอื 5   หมายถงึ  มคีวามคิดเห็นอยูใ่นระดับมากที่สุด 

  ระดับความร่วมมอื 4   หมายถงึ  มคีวามคิดเห็นอยูใ่นระดับมาก 

  ระดับความร่วมมอื 3   หมายถงึ  มคีวามคิดเห็นอยูใ่นระดับปานกลาง 

  ระดับความร่วมมอื 2   หมายถงึ  มคีวามคิดเห็นอยูใ่นระดับน้อย 

  ระดับความร่วมมอื 1   หมายถงึ  มคีวามคิดเห็นอยูใ่นระดับน้อยท่ีสุด 

ส่วนที่ 3  เป็นขอ้ค าถามเป็นแบบวัดการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการด าเนนิชีวิต ครอบคลุม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไขของ เพ็ญศรี เปลี่ยนข า (2550) ท่ีได้กล่าวถึงหลักการปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง  

หัวขอ้ท่ี 1 เข้าใจหลักพอประมาณ จ านวน 8 ข้อ 

หัวขอ้ท่ี 2 เขา้ใจหลักมีเหตุผล จ านวน  8 ข้อ 

หัวขอ้ท่ี 3 เขา้ใจหลักการสร้างภูมิคุม้กันตัวเองท่ีด ีจ านวน 8 ข้อ 

รวมท้ังหมด 24 ข้อซึ่งมีระดับความคิดเห็น 5 ระดับ แบบประมาณค่า (Five Rating Scale) ของลิเคอร์ท 

(Rensis’s Likert’s Rating Scale อ้างใน มานพ ทับทิมเมือง, 2551 : 72) มีค่าน้ าหนักระดับความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ 

ซึ่งมีความหมาย ดังนี ้

  ระดับความร่วมมอื 5   หมายถงึ  มคีวามคิดเห็นอยูใ่นระดับมากที่สุด 

  ระดับความร่วมมอื 4   หมายถงึ  มคีวามคิดเห็นอยูใ่นระดับมาก 

  ระดับความร่วมมอื 3   หมายถงึ  มคีวามคิดเห็นอยูใ่นระดับปานกลาง 

  ระดับความร่วมมอื 2   หมายถงึ  มคีวามคิดเห็นอยูใ่นระดับน้อย 

  ระดับความร่วมมอื 1   หมายถงึ  มคีวามคิดเห็นอยูใ่นระดับน้อยท่ีสุด 
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3. การทดสอบเครื่องมอื 

3.1 น าแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ เพ่ือน าไปปรับปรุงในสว่นท่ียังไมส่มบูรณ์ 

3.2 น าแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความ

เท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และเลือกตอบข้อค าถามท่ีมคี่า IOC 

ไม่ต่ ากว่า 0.5 ซึ่งจากผลการวัดค่า IOC พบว่า ค าถามทุกข้อมีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00  ดังนั้น จึงใช้ได้ทุกข้อ

ค าถาม 

3.3 แบบสอบถามไปทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยวิธีการทางสถิติ โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิ

อัลฟา (Coefficient Alpha) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) และเพื่อให้มีความสมบูรณ์ตรง

ประเด็นและครอบคลุมทุกข้อค าถามของแบบสอบถามมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยน าแบบสอบถามดังกล่าวไปทดสอบกับ

ข้าราชการสังกัดส านักงานเขตอื่นในกรุงเทพมหานคร จ านวน 30 ชุด ซึ่งได้ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา (Alpha) เท่ากับ 

0.880 โดยน าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บรวบรวมขอ้มูลกับประชากรต่อไป 

         4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยด าเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง ดังนี้ 

 4.1 ด าเนนิการขอหนังสอืจากบัณฑิตวิทยาลัย   ถึงผู้อ านวยการเขตบางบอน  เพื่อขอความอนุเคราะห์ใน

การเก็บขอ้มูล 

 4.2 น าแบบสอบถามไปด าเนินการเก็บข้อมูล โดยแจกแบบสอบถามให้กับประชากร คือ ข้าราชการ

ส านักงานเขตบางบอนท้ังหมด จ านวน 160 ราย 

 4.3 ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถาม หลังจากด าเนินการเก็บรวบรวม

ข้อมูลท่ีได้รับมา 

 4.4 ท าการประมวลผลของข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์

และวิเคราะห์ขอ้มูล  

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษานัยส าคัญของความแตกต่างระหว่างกลุ่มโดยผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามท่ีลง

รหัสข้อมูลแล้ว มาท าการวิเคราะห์ประมวลผลโดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทาง

สังคมศาสตร์  ซึ่งมีขัน้ตอนการด า เนนิการ ดังนี ้

5.1 ตรวจสอบแบบสอบถาม คัดแบบสอบถามที่สมบูรณ์ ลงรหัสขอ้มูล เพ่ือด าเนนิการวิจัย 

5.2 ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใชส้ าหรับวิเคราะห์ปัจจัยสว่นบุคคล ได้แก่ เพศ 

อายุ สถานภาพ อายุราชการ ระดับการศกึษา และระดับเงินเดอืน 

5.3 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ในการวัดปัจจัยส่งเสริมการ

ด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตของข้าราชการ

ส านักงานเขตบางบอน 

รวบรวมขอ้มูลและน ามาแจกแจงความถี่จะได้คะแนนเฉลี่ยของกลุม่ตัวอย่างซึ่งมเีกณฑ์ในการพจิารณา ดังนี้ 

Range   = (คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ าสุด) / จ านวนระดับท่ีต้องการ 

   = (5-1)/5 

   =  0.80 



 

22 
 

 ส าหรับการแปลผลคะแนนระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่งเสริมการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง และ

การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตของข้าราชการส านักงานเขตบางบอนคร้ังนี้ โดยเทียบ

หลักเกณฑ์เพื่อแปลความหมายของค่าเฉลี่ย  (ชุดาภา จึงประสิทธ์ิ 2555: 44) ดังนี ้ 

 คะแนนเฉลี่ย   แปลความวา่      ระดับคะแนน 

 1.00 – 1.80  มคีวามคิดเห็นอยูใ่นระดับน้อยท่ีสุด             1 

 1.81 – 2.60  มคีวามคิดเห็นอยูใ่นระดับน้อย            2 

            2.61 – 3.40  มคีวามคิดเห็นอยูใ่นระดับปานกลาง             3 

            3.41 – 4.20  มคีวามคิดเห็นอยูใ่นระดับมาก  4 

 4.21 – 5.00  มคีวามคิดเห็นอยูใ่นระดับมากที่สุด             5 

5.4 ทดสอบสมมุติฐาน โดยการใช้โดยใช้สถิติ Independent Sample t-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง

ระหว่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม และวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง

ระ หวา่งค่า เฉลี่ยของกลุม่ตัวอย่างท่ีมากกวา่ 2 กลุ่ม 

 

ผลการวิจัย 

การวจิัยเร่ือง การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชใ้นการด าเนนิชีวิตของขา้ราชการ ส านักงานเขตบาง

บอน สามารถสรุปผลการวจิัยได้ตามตารางข้อมูลดังตอ่ไปน้ี 

ตารางที่ 2 ข้อมูลปัจจัยสง่เสริมการด าเนนิชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพยีง ท้ัง 3 ปัจจัย 

ปัจจัยส่งเสริมการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

ระดับความคดิเห็น แปลความ 
  

  
1.ปัจจัยสว่นบุคคล 3.67 .545 มาก 

2.ปัจจัยครอบครัว 3.54 .320 มาก 

3.ปัจจัยสภาพแวดลอ้มและสังคม 3.32 .363 ปานกลาง 

รวม 3.53 .195 มาก 

 

จากตารางท่ี 2 ผลการศึกษาพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสง่เสริมการด าเนนิ

ชวีิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.53 เมื่อจ าแนกเป็นรายปัจจัยพบว่า ปัจจัยส่วน

บุคคลมีระดับความคิดเห็นสูงท่ีสุด ท่ีค่าเฉลี่ย 3.67 รองลงมาคือ ปัจจัยครอบครัว ท่ีค่าเฉลี่ย 3.54 และ ปัจจัย

สภาพแวดลอ้มและสังคม ที่ค่าเฉลี่ย 3.32 ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 3  ข้อมูลการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชใ้นการด าเนินชวีติ ทัง้ 3 ด้าน 

การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน

การด าเนนิชีวิต 

ระดับความคดิเห็น     แปลความ 
 

 
1.ด้านพอประมาณ 3.46 .527        มาก 

2.ดา้นมเีหตุผล 3.93 .453        มาก 

3.ด้านการมภีูมิคุม้กันท่ีดใีนตัวเอง 3.66 .527        มาก 

รวม 3.69 .439        มาก 
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จากตารางท่ี 3 ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีค่าเฉลี่ย 3.69 เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า 

ด้านมีเหตุผล มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิตสูงท่ีสุด ท่ี

ค่าเฉลี่ย 3.93 รองลงมาคือ ด้านการมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัวเอง ท่ีค่าเฉลี่ย 3.66 และ ด้านพอประมาณ ที่ค่าเฉลี่ย 3.46 

ตามล าดับ 

  ปัจจัยสว่นบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 67.9 มสีถานภาพ

สมรส จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 36.4 มีอายุราชการอยู่ระหวา่ง 12-16 ปี จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9 มี

การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 88.6 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20 ,000-30,000 

บาท จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 35.7 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่งเสริมการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสรุปได้ว่าประชากรมี

ระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายปัจจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล มีระดับความคิดเห็นสูงท่ีสุ ด 

รองลงมาคือ ปัจจัยครอบครัว และปัจจัยสภาพแวดลอ้มและสังคม ตามล าดับ ซึ่งมรีายละเอยีด 3 ประการ ดังนี้ 

1) ปัจจัยส่วนบุคคล พบวา่ ประชากรมีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่นระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นราย

ข้อพบว่า รายได้และการบริหารการเงินของท่านมีผลต่อการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง และ ท่านให้

ความส าคัญต่อการด าเนินชวีิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง มรีะดับความคิดเห็นสูงสุด รองลงมาคือ ทัศนคติของท่านมีผล

ต่อเศรษฐกิจพอเพียง มีผลต่อการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงของท่าน และ ความรู้ความเข้าในเศรษฐกิจ

พอเพยีงของท่านมีผลต่อการด าเนนิชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพยีง ตามล าดับ 

2) ปัจจัยครอบครัว พบว่า ประชากรมีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อจ าแนกเป็นราย

ข้อพบว่า ทัศนคติของสมาชิกในครอบครัวของท่านมีผลกับเศรษฐกิจพอเพียงของท่าน มีระดับความคิดเห็นสูงสุด 

รองลงมาคือ การส่งเสริมของสมาขิกในครอบครัวส่งผลต่อการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงของท่าน ความรู้

ความเข้าในเศรษฐกิจพอเพียงครอบครัวของท่านมีผลต่อการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงของท่าน และ การ

บริหารการเงินของสมาชกิในครอบครัวมผีลตอ่การด าเนินชวีติแบบเศรษฐกิจพอเพยีงของท่าน ตามล าดับ 

3) ปัจจัยสภาพแวดล้อมและสังคม พบว่า ประชากรมีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า พฤติกรรมเพื่อนบ้านมีผลต่อการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงของท่าน มี

ระดับความคดิเห็นสูงสุด รองลงมาคือ ความรู้ความเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพยีงเพื่อนบ้านหรือคนในสังคมของท่านมีผล

ต่อการด าเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงของท่าน ทัศนคติของเพื่อนบ้านหรือคนในสังคมของท่านต่อการด าเนินชีวติแบบ

เศรษฐกิจพอเพยีงของท่าน และ การสง่เสริมของเพื่อนบ้านมีผลให้ท่านด าเนนิชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพยีง ตามล าดับ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต สามารถสรุปได้ว่า 

ประชากรมีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบวา่ ด้านมเีหตุผล มรีะดับความ

คิดเห็นสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัวเอง และ ด้านพอประมาณ ตามล าดับ ซึ่งมีรายละเอียด 3 

ประการ ดังนี ้

1) ด้านพอประมาณ พบวา่ ประชากรมีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นราย

ข้อพบว่า ท่านมีการแบ่งเวลาท างานกับเวลาให้กับครอบครัวอย่างมีสัดส่วนท่ีดี มีระดับความคิดเห็นสูงสุด รองลงมา

คือ  ท่านมีการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่ละวัน ท่านยึดหลักสายกลางในการด าเนินชีวิต ท่านมีหลักในการ

บริโภคอย่างพอเหมาะในการด ารงชีวิต ทา่นมหีลักธรรม และท าบุญไปวัดเสมอๆ ท่านมีหลักการด าเนนิชีวิตแบบพออยู่
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พอกิน ไม่ฟุ่มเฟือย ท่านมีการดูแลสุขภาพและออกก าลังอย่างสม่ าเสมอ และท่านมีการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายใน

แตล่ะวันตามล าดับ 

2) ด้านมีเหตุผล พบว่า ประชากรมีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ

พบวา่ ทา่นมคีวามเมตตาเอื้ออาทรกับคนในสังคม มรีะดับความคิดเห็นสูงสุด รองลงมาคือ ท่านมหีลักการท างานโดย

ยดึหลักเหตุผล ทา่นมีการท าบัญชรีายรับรายจ่ายทุกวัน ทา่นยดึหลักประเพณีวัฒนธรรมในการด าเนินชวีติ ทา่นมหีลัก

ธรรมะในการด าเนินชีวิตเสมอ ท่านคิดเสมอว่า ทุกการใช้จ่ายต้องมีประโยชน์และคุ้มค่า ท่านชอบแสวงหาความรู้อยู่

อย่างสม่ าเสมอ และ ท่านมีหลักในการใชจ้่ายท่ีต้องสมดุลกับรายรับ ตามล าดับ 

3) ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง พบว่า ประชากรอย่างมีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่กันดี มีระดับความคิดเห็นสูงสุด รองลงมาคือ  

ท่านมีหลักประชาธิปไตยในการอยู่ร่วมกันในครอบครัว ท่านพยายามคิดลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้เสมอ ท่านมีการ

ออมเงินเก็บไว้ใชใ้นยามฉุกเฉิน ท่านมีการท าประกันชวีติ เพื่อวางแผนอนาคต ท่านวางแผนใชจ้่ายโดยแบ่ง ใช ้3 ออม 1 

ส่วน ท่านชอบศึกษาเร่ืองการเก็บออมและการวางแผนการเงิน และ ท่านชอบศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอๆ 

ตามล าดับ 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพิสูจน์สมมติฐานท่ีว่า ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีต่างกันมีผลต่อการน าหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีงมาใชใ้นการด าเนินชวีติแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิตทีิ 0.05 มีจากผลการวเิคราะห์พบวา่ 

1) จ าแนกตามเพศ พบวา่โดยภาพรวมประชากรท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิง มกีารน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า 

ประชากรท่ีมี เพศ ต่างกัน จะมีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตด้านพอประมาณ และ

ด้านมีเหตุผล แตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

2) จ าแนกตามอายุ พบว่า โดยภาพรวมประชากรท่ีมี อายุ ต่างกัน จะมีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า 

ประชากรท่ีม ีอายุ ท่ีต่างกัน จะม ีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการด าเนินชีวติด้านพอประมาณ ด้าน

มเีหตุผล และด้านการมภีูมิคุม้กันท่ีดใีนตัวเอง แตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

3) จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า โดยภาพรวมประชากรท่ีมีสถานภาพต่างกันจะมีการน าหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนนิชีวติ ไมแ่ตกต่างกันแต ่เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ประชากรท่ีม ีสถานภาพ ท่ี

ต่างกัน จะมีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตด้านพอประมาณ แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

4) จ าแนกตามอายุราชการ พบว่า โดยภาพรวมประชากรท่ีมี อายุราชการต่างกันมีการน าหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน

พบว่า ประชากรท่ีมีอายุราชการท่ีต่างกันจะมี การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตด้าน

พอประมาณ ด้านมีเหตุผล และด้านการมภีูมิคุม้กันท่ีดใีนตัวเอง แตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

5) จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมและจ าแนกตามรายได้ ประชากรท่ีมีระดับการศึกษา

ตา่งกัน จะมกีารน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชใ้นการด าเนินชวีติ ไมแ่ตกตา่งกัน 

6) จ าแนกตามระดับเงินเดือน พบว่า ประชากรท่ีมีระดับเงินเดือนต่างกัน จะมีการน าหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการด าเนนิชีวิต แตกต่างกัน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 เมื่อจ าแนกเป็นรายดา้น
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พบวา่ ประชากรท่ีมี ระดับเงินเดือนตา่งกัน  จะมกีารน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใช้ในการด าเนินชีวติด้านพอ 

ประมาณ ด้านมีเหตุผล และด้านการมภีูมิคุม้กันท่ีดใีนตัวเอง แตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

อภปิรายผลการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเร่ืองการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตของข้าราชการ ส านักงาน

เขตบางบอน สามารถอภปิรายได้ดังนี้ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพิสูจน์สมมติฐานพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมี เพศ อายุ และอายุราชการ ต่างกัน 

มผีลตอ่การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชใ้นการด าเนินชวีติแตกต่างกันสามารถถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1) ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีเพศ ต่างกัน มผีลต่อการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการด าเนินชีวิต

แตกต่างกันเนื่องจาก การให้ความสนใจหรือใส่ใจในเพศชายและเพศหญิงย่อมมีความแตกต่างกัน ซึ่งจะมุ่งเน้นให้

ความส าคัญกันคนละเร่ืองตามความสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกษรา จูทอง 

(2554) ที่ได้ศึกษาเร่ืองการน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นชวีิตประจ าวัน : กรณีศกึษาประชาชนในต าบล

วังตะกู อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในต าบลวังตะกู อ าเภอเมือง จังหวัด

นครปฐมที่ม ีเพศ ต่างกัน จะมีการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงไปใชใ้นชีวิตประจ าวันต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.05 

2) ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอาย ุต่างกัน มผีลต่อการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใช้ในการด าเนนิชวีิต

แตกต่างกันเนื่องจาก การสั่งสมประสบการณ์ชีวิตในแต่ละช่วงวัยมีความไม่เท่ากัน ท าให้ความคิดวิเคราะห์ต่างกัน 

เพราะโดยส่วนมาก ประชาชนในช่วงวัยรุ่นจะมีความรักสนุก และตอ้งการพบเห็นโลกภายนอกมากมาย ท าให้เกิดการ

ใช้เงินอย่างขาดสติ จึงท าให้ผู้ท่ีมีอายุสูงกว่าเห็นความส าคัญและด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่า ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอื้องทิพย์ เกตุกราย (2551) ท่ีได้ศกึษาวจิัยเร่ืองการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในชีวิตประจ าวันของประชาชนต าบลคลองพระอุดม อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า อายุ ท่ีต่างกัน 

มกีารประยุกตใ์ชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงในชีวิตประจ าวันแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 

3) ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอายุราชการ ต่างกัน มีผลต่อการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ

ด าเนนิชีวิตแตกตา่งกันเน่ืองจาก ผู้ท่ีมีอายุราชการนอ้ย โดยส่วนมากจะเป็นบุคคลที่มชีว่งอายุนอ้ยด้วย ซึ่งเป็นช่วงวัยท่ี

มีความต้องการท่ีจะหาประสบการณ์ ซึ่งต่างจากผู้ท่ีมีอายุราชการมากๆ หรือผู้ท่ีใกล้เกษียร คนกลุ่มนี้ได้ผ่านช่วงวัย

แห่งความอยากรู้อยากเห็นมามากเพียงพอ จึงคิดท่ีจะใช้ชีวิตหลังเกษียรอย่างเรียบง่าย ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

มากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิวเมฆ นาวาบุญนิยม (2556) ได้ศึกษาเร่ืองการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติของชุมชนปฐมอโศก จังหวัดนครปฐม ผลการศกึษาพบวา่ บุคคลท่ีอาศัยอยู่

ในชุมชนปฐมอโศก ท่ีมี ประสบการณ์ ต่างกันมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพิสูจน์สมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่งเสริมการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงมี

ความสัมพันธ์กับการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตเนื่องจาก ในปัจจุบันมีสิ่งเร้ามากมาย

เกิดขึ้นในสังคม การท่ีจะปฏิบัติตนให้อยู่บนความพอเพียงได้นั้นจ าเป็นจะต้องมีปัจจัยรอบๆกายท่ีเหมาะสม เช่นการท่ี

อยู่ในกลุ่มสังคมท่ีพอเพียง ก็มักจะหล่อหลอมเข้าไปอยู่ในสังคมนั้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของ กานดา เต๊ะขันหมาก 

(2556) ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับพฤตกิรรมการด าเนินชีวติตามปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียงของ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 4 ปัจจัย ได้แก่ 1) จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 

2) จ านวนเงินท่ีได้รับเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายต่อเดือน 3) ความรู้เร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ  4) ปัจจัยส่งเสริม

อื่นๆ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

  1) ด้านพอประมาณ ส านักงานเขตบางบอน ควรมีการส่งเสริมให้ข้าราชการรู้จักการใช้จ่ายอย่าง

พอเพียง โดยการให้มีการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อให้ข้าราชการรับรู้ถึงท่ีมาท่ีไปของการใช้จ่ายและสามารถ

ตัง้เป้าหมายในการเก็บออมเงินได้  

  2) ด้านมีเหตุผล ส านักงานเขตบางบอนควรปลูกฝังให้ข้อราชการมีเหตุและผลในการด ารงชีวิต เช่น 

การใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล จะท าให้สามารถเก็บออมเงินได้ การด าเนินชีวิตบนหลักเหตุผลจะสามารถท าให้อยู่ร่วมกับ

สังคมได้อย่างมคีวามสุขเป็นต้น 

  3) ด้านการมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัวเอง ส านักงานเขตบอนควรมีการให้ข้อมูลและวธีิการเก็บออมอย่าง

มีประสิทธิภาพ และมีการจัดอบรมต่างๆ เพื่อให้ข้าราชการภายในหน่วยงานมีความกระตือรือร้นในการท่ีจะพัฒนา

ตัวเองอยูเ่สมอ รวมไปถึงการสง่เสริมให้เกิดความรักใครส่ามัคคีในองค์กรและครอบครัวเป็นต้น 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

  1) ควรศกึษาเชงิคุณภาพ โดยใชว้ธีิการสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ ประกอบด้วย เพื่อให้การศึกษา

มเีนื้อหาสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

  2) ควรศกึษาถึงความสัมพันธ์กับการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชวีิตของ

ข้าราชการในส านักงานเขตอื่นๆ เพื่อเป็นการเปรียบเทียงข้อมูลระหว่างเขตและวางแผนพัฒนาให้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน 
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บทคดัย่อ 

 บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทบทวนวรรณกรรม อธิบายแนวคิด ความเป็นมาของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพ วิเคราะห์องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กลยุทธ์ในการจัดการชุมชนแห่งการเรียนทางรู้

วิชาชีพอย่างยั่งยืนในมุมมองของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และน าเสนองานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้องกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าพอสังเขป และสรุป พร้อมท้ังแสดง

ความคิดเห็นเพิ่มเติมในการน าแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูไปสู่การปฏิบัติ และกลยุทธ์ท่ีมี

ประสิทธิผล 

 

ค าส าคัญ: ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี  PLC 

 

ABSTRACT 

 This article aimed to explain briefly related literatures of professional learning community (PLC), to analyze 

dimensions of attributes or characteristics of PLC, to present sustainable PLC management strategies in the view 

of Office of the Basic Education Commission (OBEC), to demonstrate briefly related researches of professional 

learning community and to give an opinion about PLC implementing and an effective PLC’s strategic for teachers 

 

Keywords: Professional Learning Community / PLC 
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บทน า 

ความเป็นมาของชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชพี 

 ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพเป็นแนวคิดท่ีได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวางในวงการการศึกษาปัจจุบัน   

ค าว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) เร่ิมต้นใช้ในราวปี ค.ศ.1990s โดยเป็น

แนวคิดท่ีพัฒนาขึ้นมาจาก แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ภายหลังจากหนังสือ The Fifth 

Discipline ของ Peter Senge (1990) ออกตีพิมพ์  ซึ่ ง เ ป็นแนวคิดเกี่ ยวกับองค์การแห่งการเ รียน รู้  (Learning 

Organization) ผนวกกับแนวคิดผลการสะท้อนกลับ (Reflective Practice) ของ Donald Schon จากหนังสือ The 

Reflective Turn: Case Studies in and on Educational Practice. (1991) ตอ่มา Charles B. Mayers and Lynn K. Mayers 

(1995) ได้ใช้ค าว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community) ในหนังสือ The Professional 

Educator: A New Introduction to Teaching and School. ในปี ค.ศ.1997 Shirley M. Hord ได้แตง่หนังสือชื่อ Professional  

Learning Communities: Communities of Continuous Inquiry and Improvement. และในปีต่อมา Richard DuFour และ 

Robert E. Eaker ก็ออกหนังสอื Professional Learning Community at Work. (1998) ซึ่งแนวคิดนี้เป็นท่ีแพร่หลายต้ังแต่ 

ปี ค.ศ.1990s เป็นต้นมา 

ความหมายของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี 

 มนีักวชิาการได้ให้ความหมายของชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชพี สามารถรวบรวมได้พอเป็นสังเขปดังนี้ 

 วิจารณ์ พานิช (2554) ได้ให้ความหมายของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพไว้ว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง

วชิาชีพ หมายถงึ การรวมตัวกันของครูในโรงเรียนหรือเขตพืน้ท่ีการศกึษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วธีิการจัดการเรียนรู้

ให้ผู้เรียนได้มีทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 โดยท่ีผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการโรงเรียน ผู้บริหารเขต

พื้นท่ีการศึกษา และผู้บริหารการศึกษาระดับประเทศเข้าร่วมจัดระบบสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง

ตอ่เนื่อง มกีารพัฒนาวธีิการเรียนรู้ของผู้เรียนอยา่งต่อเนื่อง ส่วนประเวศ วะสี (2556) ได้ให้ความหมายของชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ทางวิชาชพีไวว้า่ หมายถงึ การรวมตัวกันของครูเพื่อร่วมกันจัดการความรู้ โดยมีเป้าหมายร่วมกันท่ีมีผลต่อ

ศิษย์ ท าให้ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้น และเกิดผลดีต่อตัวครูเอง ท าให้มีความสามารถ มีความสุข และมี

ความก้าวหน้าทางวิชาชีพยิ่งขึ้น จึงเป็นกระบวนการหรือกลไกท่ีสนับสนุนให้ครูสร้างความรู้และน าความรู้ไปใช้ท า

หนา้ที่ครู เพื่อให้ผู้เรียนรู้เกิดการรู้จริง รวมถึงการปรับบทบาทของครูสู่การเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียน หรือ

ครูปรับห้องเรียนจากห้องสอนมาเป็นห้องเรียนรู้ ในลักษณะของการเรียนรู้แบบกลุ่ม เปลี่ยนจากการเรียนแบบแข่งขัน

เป็นการเรียนแบบร่วมมือ นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน โดยส านักพัฒนาครูและบุคลากร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2560: 7) ได้ให้ความหมายของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพไวว้่า หมายถึง การรวมตัว ร่วม

ใจ ร่วมพลัง ร่วมท า และร่วมเรียนรู้ร่วมกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์

แบบกัลยาณมิตร สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นความส าเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นส าคัญ  และความสุข

ของการท างานร่วมกันของสมาชิกในชุมชน ส่วนในมุมมองของนักวิชาการต่างประเทศ เช่น Hord (1997) ได้ให้

ความหมายของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพไวว้่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชพี หมายถึง ชุมชนของครูท่ีมุ่งม่ัน 

แสวงหาองค์ความรู้ร่วมกัน เรียนรู้ร่วมกัน และน าความรู้ท่ีได้จากการเรียนรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อ
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ปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาของผู้เรียน ตลอดจนการพัฒนาโรงเรียน อีกท้ัง Bolam et al. (2005) ได้ให้ความหมาย

ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพไว้ว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง การท่ีบุคลากร ท้ังภายใน และ

ภายนอกโรงเรียนมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาโรงเรียน และเพื่อยกระดับการเรียนรู้ของตนเอง และผู้เรียน  ในมุมมองของ 

Mclaughlin and Talbert (2006) ได้ให้ความหมายของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพไว้ว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพ หมายถึง การท่ีครูท างานร่วมกันเพื่อสะท้อนแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน ติดตามตรวจสอบ                

การปฏิบัติงานและผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนตามความต้องการของผู้เรียนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วน DuFour (2007) ผู้ถือเป็นบิดาของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ได้ให้ความหมายของชุมชน

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพไว้ว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง กระบวนการท างานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

ของบุคลากรทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นการพูดคุยแลกเปลี่ยนและวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อให้การปฏิบัติงานพัฒนา

ผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น ท้ังนี้ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพด าเนินการภายใต้สมมติฐานว่าเป็นกุญแจส าคัญในทางพัฒนาการ

เรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของบุคลากรทางการศึกษา ลักษณะส าคัญของชุมชนการเรียนรู้

ทางวิชาชพีวา่ PLC ไมใ่ชโ่ปรแกรมหรือหลักสูตร แตเ่ป็นแนวทางการด าเนนิการท่ีช่วยให้เกิดพลังในการเปลี่ยนแปลงใน

โรงเรียนทุกระดับ ครูผู้สอนรวมท้ังบุคลากรในโรงเรียนจะต้องมุ่งเน้นการเรียนรู้ท่ีจะเกิดขึน้มากกวา่ให้ความส าคัญกับ

การสอน นอกจากนั้นยังตอ้งให้ความส าคัญกับการร่วมมอืรวมพลัง การปรับปรุงอย่างตอ่เนื่องเพื่อมุ่งไปสู่ความส าเร็จ

ภายใตเ้ป้าหมายเดียวกัน โดยอาศัยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 

 ในความหมายของผู้เขียน สามารถสรุปได้ว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง กระบวนการในการ

ท างานร่วมกันของครู ผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษา มาร่วมกลุ่มกัน โดยมีวิสัยทัศน์ เป้าหมายร่วมกัน 

ในการร่วมมือร่วมพลังกันอย่างเปิดเผยจริงใจ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น โดยการสนทนา 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ภายใตเ้งื่อนไขการได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

องค์ประกอบและคุณลักษณะของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

 คุณลักษณะของชุมชนแห่งการเ รียน รู้ทางวิชาชีพตามแนวคิดของ Kruse, Louis and Bryk (1995) 

ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ประการ ดังแสดงในแผนภาพท่ี 1 

มติขิองชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชพี 

คุณลักษณะ 1. การสนทนาสะทอ้นผลการปฏบัิตงิาน 

 2. มุง่เนน้การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 3. การเปิดเผยการปฏบัิตงิาน 

 4. การร่วมมอืร่วมพลัง 

 5. การมบีรรทัดฐานและค่านยิมร่วมกัน 

สภาพโครงสร้าง 1. ให้เวลาในการพบปะและสนทนา 

 2. ความใกล้ชิดอยา่งเป็นกันเอง 

 3. ภายใตบ้ทบาทการสอนท่ีพ่ึงพาอาศัยกัน 

 4. โดยใชพ้ลังของครูและอ านาจของโรงเรียน 
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มติขิองชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชพี 

 5. ภายใตส้ภาวะของการสื่อสาร 

แหล่งทรัพยากรมนุษย์และสังคม 1. เปิดใจกว้างเพื่อการปรับปรุง 

 2. ไวว้างใจและเคารพซึ่งกันและกัน 

 3. ภายใตภ้าวะผู้น าที่ให้การสนับสนุน 

 4. ภายใตก้ระบวนการสังคม 

 5. บทพื้นฐานของทักษะความรู้และความคิด 

ภาพที่ 1 มติคิุณลักษณะของชุมชนทางอาชพีตามแนวคดิของ Kruse, Louis and Btyk (1995: 7)  

 

สามารถอธิบายได้ดังนี ้

 1. การสนทนาสะท้อนผลการปฏิบัติงาน หมายถึง การพูดคุยท่ีเชื่อมโยงระหว่างค่านิยมทางการศึกษาและ

การปรันปรุงการปฏิบัติงานของโรงเรียน โดยครูจะต้องมีความเชื่อมั่นว่าการปรับปรุงทางวิชาชีพของตนนั้นส่งผลต่อ

การพัฒนาผู้เรียน 

 2. มุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนของครูจะต้องเชื่อมโยงกับ

กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และประสบความส าเร็จ 

 3. การเปิดเผยการปฏิบัติงาน หมายถึง การช่วยเหลือครู ท่านอื่นด้วยการให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการ

พัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อเรียนรู้แนวทางการด าเนินงานสู่ความส าเร็จ และทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานของตนเอง 

ซึ่งครูจะตอ้งมีความไว้วางใจและเคารพซึ่งกันและกัน  

 4. การร่วมมือรวมพลัง หมายถึง การร่วมมือของสมาชิกทุกคนใน องค์การในการพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นใน

การเสริมสร้างความส าเร็จของการปฏิบัติงาน โดยร่วมกันการสร้างองค์ความรู้ แนวคิด หรือโปรแกรมต่างๆ เพื่อ

สร้างสรรค์การปฏบัิตงิานท่ีมีคุณภาพ 

 5. การมีบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน หมายถึง การท่ีบุคลากรในโรงเรียนมีค่านิยมร่วมกันโดยมุ่งเน้นการ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีบรรทัดฐาน และแนวทางการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ท้ังนี้การ

ปฏบัิตงิานร่วมกัน (Shared) จะเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของครู 

 จากการทบทวนวรรณกรรมของนักวชิาการท่ีเกี่ยวข้องกับ PLC เชน่ Hord (1997), Mofrissey (2000), Hipp 

and Huffman (2003), Harrls and Muijs (2005), Ontario Ministry of Ed. (2005), Stoll et al. (2006), Dufour (2007). 

Cannata (2007), ชาริณ ีตรีวรัญญู (2560) และ สพฐ.(2560) ในมุมมองของผู้เขียนเห็นว่าองคป์ระกอบของ

คุณลักษณะของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพีควรม ี5 ประการคือ 

 1. การมิวิสัยทัศน์ ค่านิยม ความเชื่อ และบรรทัดฐานร่วมกัน (Shared norms, Beliefs, Values and Visions) 

หมายถึง กลุ่มครูและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องมีวิสัยทัศน์ ค่านิยม ความเชื่อ และบรรทัดฐานร่วมกัน เป็นไปในทาง

เดียวกัน ภายใต้ภารกิจเดียวกัน มุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน โดยการมองเห็นภาพ และทิศทางร่วม จากภาพความ

เชื่อมโยงไปสู่ภาพความส าเร็จร่วมกัน ไปจนถึงทิศทางส าคัญของการท างาน โดยมีเป้าหมายร่วมกัน เป็นท้ังเป้าหมาย 
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ปลายทาง ระหว่างทาง และเป้าหมายชวีติของสมาชกิแต่ละคนท่ีสัมพันธ์กันกับเป้าหมายร่วมของชุมชนการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพ โดยเฉพาะเป้าหมายส าคัญคือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมีคุณค่าร่วมกัน เป็นการเห็นท้ังภาพเป้าหมาย 

และท่ีส าคัญเมื่อเห็นภาพความเชื่อมโยงแลว้ ภาพดังกลา่วมีอิทธิพลกับการตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง และของงาน

จนเชื่อมโยง จนเกิดเป็นพันธะสัญญาร่วมกัน ร่วมกัน หลอมรวมเป็นคุณค่าร่วม ซึ่งเป็นขุมพลังส าคัญท่ีจะเกิดพลังใน

การไหลรวมกันท างานในเชงิอุดมการณท์างวิชาชพี และมีภารกิจร่วมกัน มแีนวทางการปฏบัิตร่ิวมกันเพื่อให้บรรลุตาม

เป้าหมายร่วม รวมถึงการ เรียนรู้ของครูในทุกๆ ภารกิจ สิ่งส าคัญคือ การปฏิรูปการเรียนรู้ ท่ีมุ่งการเรียนรู้ของผู้เรียน

เป็นหัวใจส าคัญ โดยการเร่ิมจากการรับผิดชอบในการพัฒนาวิชาชีพเพื่อศิษย์ร่วมกันของครู โดยร่วมตระหนักถึงสิ่ง

ส าคัญของผู้เรียน โรงเรียน สมาชิกทุกคนไมเ่พยีงแต่ได้รับการกระตุ้นให้มีสว่นร่วมก าหนดวสิัยทัศน์ แตจ่ะมสี่วนในการ

น าวสิัยทัศน์เหลา่นั้นไปใช้เป็นหลักการตัดสินใจเกี่ยวกับการสอน และการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในโรงเรียน โดย

ลักษณะส าคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ คือ การเอาใจใส่ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีสะท้อนออกมาเป็น

เทคนิคการสอนตา่งๆ ซึ่งผู้เรียนจะถูกคาดหวังไวว้า่เป็นผู้มคีวามสามารถทางวชิาการ และครูจะรว่มกันจินตนาการถึง

บรรยากาศการเรียนรู้ท่ีจะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามท่ีคาดหวังไว้ การมีค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกันนี้

จะท าให้บุคลากรทุกคนปฏิบัตเิพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 

 2. การร่วมมือรวมพลัง และการเรียนรู้ร่วมกัน (Collaboration and Collective Learning) หมายถึง การเปิดใจ 

รับฟัง เสนอวิธีการ น าไปสู่การปฏิบัติ และประเมินร่วมกัน เปิดใจรับและให้ความรู้สึกท่ีดี และแบ่งปันกัน  โดยทีมร่วม

แรงร่วมใจเป็นการพัฒนามาจากกลุ่มท่ีท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์  ลักษณะการท างานร่วมกันแบบมีวิสัยทัศน์ 

คุณค่า เป้าหมาย และพันธกิจร่วมกัน รวมกันด้วยใจ จนเกิดเจตจ านงในการท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ 

บรรลุผลท่ีการเรียนรู้ของผู้เรียน การเรียนรู้ของทีม และการเรียนรู้ของครูบนพื้นฐานงานท่ีมีลักษณะต้องมีการคิด

ร่วมกัน วางแผนร่วมกัน ความเข้าใจร่วมกัน ข้อตกลงร่วมกัน การตัดสินใจร่วมกัน แนวปฏิบัติร่วมกัน การประเมนิผล

ร่วมกัน และการรับผิดชอบร่วมกัน จากสถานการณ์ ท่ีงานจริงถือเป็นโจทย์ร่วม ให้เห็นและรู้เหตุปัจจัย กลไกในการ

ท างานซึ่งกันและกัน แบบละวางตัวตนให้มากท่ีสุด จนเห็นและรู้ความสามารถของแต่ละคนร่วมกัน เห็นและรับรู้ถึง

ความรู้สึกร่วมกันในการท างานจนเกิดประสบการณ์หรือความสามารถในการท างาน  และพลังในการร่วมเรียนรู้ร่วม 

และการสื่อสารท่ีมีคุณภาพบนพื้นฐานการรับฟังและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เน้นการขับเคลื่อนด้วยการท างาน

แบบทีมร่วมแรงร่วมใจท่ีท าให้ลงมอืท า และเรียนรู้ไปด้วยกันด้วยใจอย่างสร้างสรรค์ต่อเนื่อง แบบกัลยาณมิตร ท าให้

เกิดทีมงานอยู่ร่วมกันดว้ยความสัมพันธ์ ท่ีต่างช่วยเหลอืเกือ้กูล ดูแลซึ่งกัน จึงท าให้การท างานเต็มไปดว้ยบรรยากาศท่ี

มคีวามสุข ไมโ่ดดเดี่ยว 

 3. การมีความรับผิดชอบต่อเป้าหมายร่วมเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน (Responsibility for Student Learning) 

หมายถึง บุคลากรภายในโรงเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันต่อการเรียนรู้ของนักเรียน หรือเน้นไปท่ีผู้เรียน (Focus on 

Students) มุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ ภารกิจหลักของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพคือ การท าให้

ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ โดยโรงเรียนจะต้องจัดแหล่งทรัพยากรพื้นฐานอันหมายถึงความรู้เพื่อส่งเสริมการ

เรียนรู้ ซึ่งครูจะต้องตระหนักและรับผิดชอบร่วมกันในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อตอบสนองเมื่อผู้เรียนไม่สามารถ

เรียนรู้ในเร่ืองนัน้ๆ ได้ ความส าเร็จของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพีน้ันพจิารณาจากผลลัพธ์ของการปฏบัิตงิาน ครู
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ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการก าหนดผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนในปัจจุบัน ก าหนดเป้าประสงค์เพื่อการปรับปรุง 

การท างานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ และการให้ข้อมูลผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานโดยครู

จะตอ้งมุ่งเนน้ผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหลัก 

 4. การสะท้อนผลการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาทางวิชาชีพ (Reflective Learning and Professional Inquiry) 

หมายถึง การพูดคุย สนทนาระหว่างครูและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนในเชิงบวก เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ

พัฒนาขีดความสามารถของครู โดยการสนทนานั้นจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของครูอันเป็นสมาชิกในชุมชน  ในการ

เปิดเผยการปฏิบัติงานนั้นต้องมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และถ่ายทอดความรู้ความคิด

และแนวทางการปฏบัิตทิางวิชาชพีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานอย่างสร้างสรรค์ 

 5. ภายใต้เงื่อนไขการสนับสนุน (Supportive Condition) หมายถึง การมีโครงสร้างท่ีสนับสนุน และส่งเสริม

การก่อเกิด และคงอยู่ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีลักษณะคือ ลดความเป็นองค์การท่ียึดวัฒนธรรมแบบ

ราชการ หันมาใช้วัฒนธรรมแบบกัลยาณมิตรทางวิชาการแทน และเป็นวัฒนธรรมท่ีส่งเสริมวิสัยทัศน์ การด าเนนิการ

ท่ีต่อเนื่อง และมุ่งความยั่งยืน จัดปัจจัยเงื่อนไขสนับสนุนตามบริบทชุมชน มีโครงสร้างองค์การแบบไม่รวมศูนย์ หรือ

โครงสร้างการปกครองตนเองของชุมชน เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างครูผู้ปฏิบัติงานสอนกับฝ่ายบริหารให้น้อยลง มี

การบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่เน้นรูปแบบทีมงานเป็นหลัก การจัดสรรปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อ

ต่อการด าเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เช่น เวลา วาระ สถานท่ี ขนาดชั้นเรียน ขวัญ ก าลังใจ ข้อมูล

สารสนเทศ และอื่นๆ ท่ีตามความจ าเป็นและบริบทของแต่ละชุมชน โดยเฉพาะการเอาใจใส่สิ่งแวดล้อม  ให้เกิด

บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และอยู่ร่วมกันอย่างมี ความสุข มีรูปแบบการสื่อสารด้วยใจ เปิดกว้างให้พื้นท่ีอสิระใน

การสร้างสรรค์ของชุมชน และมีระบบสารสนเทศของชุมชนเพื่อการพัฒนาวิชาชพี 

กลยุทธใ์นการจัดการชุมชนแห่งการเรียนทางรูว้ิชาชพี 

 กลยุทธ์ในการจัดการและใชชุ้มชนการเรียนทางรูว้ชิาชีพ (PLC) อย่างย่ังยนื ซึ่งส านักพัฒนาครูและบุคลากร

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธกิาร (2560: 31-32) แนะน าไว้

วา่การน ากระบวนการ PLC ไปใชใ้นสถานศึกษา สามารถด าเนนิการได้ตามขัน้ตอน ดังนี ้ 

 3.1 เร่ิมต้นด้วยขั้นตอนง่ายๆ (Take a baby steps) โดยเร่ิมต้นจากการก าหนดเป้าหมายอภิปราย สะท้อนผล 

แลกเปลี่ยนกับคนอื่นๆ เพื่อก าหนดว่า จะด าเนนิการอยา่งไรโดยพิจารณาและสะท้อนผลในประเด็นต่อไปนี้  

  1) หลักการอะไรท่ีจะสร้างแรงจูงใจในการปฏบัิติ  

  2) เราจะเร่ิมตน้ความรู้ใหม่อยา่งไร  

  3) การออกแบบอะไรท่ีพวกเราควรใชใ้นการตรวจสอบหลักฐานของการเรียนรู้ท่ีส าคัญ  

 3.2 การวางแผนด้วยความร่วมมอื (Plan Cooperatively) สมาชิกของกลุ่ม ก าหนดสารสนเทศท่ีต้องใช้ในการ

ด าเนนิการ  

 3.3 การก าหนดความคาดหวังในระดับสูง (Set high expectations) และวิเคราะห์การสอน สบืเสาะหาวธีิการ

ท่ีจะท าให้ประสบผลส าเร็จสูงสุด  
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  1) ทดสอบข้อตกลงท่ีเกี่ยวข้องกับการสอน หลังจากได้มีการจัดเตรียมต้นแบบท่ีเป็นการวางแผน

ระยะยาว (Long-term)  

  2) จัดให้มีช่วงเวลาของการชี้แนะ โดยเนน้การน าไปใชใ้นช้ันเรียน  

  3) ให้เวลาส าหรับครูท่ีมีความยุ่งยากในการสังเกตการณป์ฏบัิตใินชัน้เรียนของครูท่ีสร้างบรรยากาศ

ในการเรียนรู้อยา่งประสบผลส าเร็จ  

 3.4 เร่ิมตน้จากจุดเล็กๆ (Start small) เร่ิมตน้จากการใชก้ลุ่มเล็กๆ ก่อน แลว้ค่อยปรับขยาย   

 3.5 ศึกษาและใช้ข้อมูล (Study and use the data) ตรวจสอบผลการน าไปใช้และการสะท้อนผลเพื่อน ามา

ก าหนดวา่ แผนไหน ควรใชต้อ่ไป/แผนไหนควรปรับปรุงหรือยกเลิก  

 3.6 วางแผนเพื่อความส าเร็จ (Plan for success) เรียนรู้จากอดีต ปรับปรุงหรือปฏเิสธในสิ่งท่ีไม่ส าเร็จ และท า

ตอ่ไปความส าเร็จในอนาคต หรือความล้มเหลวขึ้นอยู่กับเจตคติ และพฤตกิรรมของครู  

 3.7 น าสู่สาธารณะ (Go public) แผนไหนท่ีส าเร็จก็จะมีการเชิญชวนให้คนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม ยกย่อง และ

แลกเปลี่ยนความส าเร็จ  

 3.8 ฝึกฝนร่างกายและหล่อเลี้ยงสมอง  (Exercise the body & nourish the brain) จัดกิจกรรมท่ีได้มีการ

เคลื่อนไหวและ เตรียมครูท่ีท างานส าเร็จของแตล่ะกลุ่มโดยโดยมกีารจัดอาหาร เครื่องดื่มท่ีมีประโยชน์  

 กลยุทธ์ในการจัดการและใชชุ้มชนการเรียนทางรูว้ชิาชีพสามารถเขียนเป็นแผนภูมิวงจรได้ดังน้ี 

 

 
ภาพที่ 2 วงจรการสร้างชุมชนแห่งเรียนรู้ทางวิชาชพี ส านักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธกิาร (2560: 32) 

 

 กลยุทธ์ในการน าชุมชนการเรียนทางรู้วิชาชีพ (PLC) ไปปฏิบัติ เพื่อความสะดวก จดจ า และน าไปใช้ได้อย่าง

ง่ายๆ (Take it Easy) ได้ ขอน าเสนอ 4 ขั้นตอนดังน้ี คือ Plan-Do-See-Reflect ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้  

1. Plan หมายถึง การวางแผน โดยเร่ิมต้นจากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 5 กลุ่ม คือ 1) ครูผู้สอน (Model Teacher) 

2) ครูผู้เรียนร่วม (Buddy Teacher) 3) ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) 4) ฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ (Mentor) 
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และผู้บริหาร (Administrator) มาวางแผน ก าหนดประเด็นปัญหา ก าหนดเป้าหมาย อภิปราย แลกเปลี่ยนกับคนอื่นๆ 

เพื่อก าหนดว่า อะไรคือประเด็นปัญหา และจะด าเนินการอย่างไร โดยใช้เคร่ืองมือ และวิธีการอย่างไร มีหลักการ

แนวคิด และทฤษฎีอะไรมารองรับ แล้วก าหนดกรอบเวลา แผนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน เช่น มีค าสั่งปฏิบัติหน้าท่ีใน

ภาพรวม ค าสั่งใหญ่ ค าสั่งย่อย ก าหนดการปฏบัิตงิาน แผนปฏิบัตกิาร และปฏทิินปฏบัิตงิาน PLC มรูีปแบบการบันทึก

การประชุม รูปภาพ และรอ่งรอยการท างานที่ชัดเจน เป็นต้น  

 2. Do หมายถึง การปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว้ ครูผู้สอน (Model Teacher) น าสื่อ น านวัตกรรม น าวิธีการท่ีตก

ผลึกจากการวางแผนไว ้ไปสู่การปฏิบัติตามก าหนดการปฏิบัตงิาน แผนปฏิบัติการ และปฏิทินปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็น

ในชั้นเรียน หรือนอกห้องเรียน ในบรรยากาศท่ีเอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ท่ีครูได้ตระเตรียมมาไว้แล้วเป็น

อย่างดี ในระหว่างด าเนินการในแต่ละคร้ังในขั้นตอนนี้ อาจมีสมาชิกอื่นๆ ท้ังครูผู้เรียนร่วม ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายวิชาการ

หรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และผู้บริหาร เข้ามาสังเกตเป็นคร้ังคราว ตามก าหนดการท่ีวางไว้ เพื่อน าไปสู่การ

สะทอ้นความคิดเห็น 

 3. See หมายถึง การเข้าไปสังเกตการณ์ เยี่ยมชม ดูการปฏิบัติงาน การสอนของครู ท้ังครูผู้ผู้สอน และครู

ผู้เรียนร่วม ตามแผนท่ีวางไว้ ในระหวา่งที่ครูด าเนินการสอน อาจเป็นการสังเกตการณส์อนอย่างง่ายๆ (Walk in Class) 

ระหว่างครูผู้สอนกับครูผู้เรียนร่วม หรือผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องท้ัง 5 กลุ่ม คือ ครูผู้สอน ครูผู้เรียนร่วม ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่าย

วชิาการหรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และผู้บริหารโรงเรียน มาสังเกตการณพ์ร้อมๆ กันในแตล่ะครัง้ท่ีก าหนด  

 4. Reflect หมายถึง การสะท้อนผลการปฏิบัติตามแผน โดยผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องท้ัง 5 กลุ่ม คือ ครูผู้สอน ครู

ผู้เรียนร่วม ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และผู้บริหาร ที่ร่วมเข้าไปสังเกตการณ์สอนใน

ชั้นเรียน ร่วมแสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์ โดยอาจจัดให้มีช่วงเวลาของการชี้แนะ  แนะน า ให้

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา การปรับปรุงแก้ไข และสรุปผลประเด็นต่างๆ โดยเน้นการน าไปใช้ในชั้น

เรียนในครัง้ตอ่ๆ ไป เพื่อน าผลท่ีได้ย้อนกลับไปใชใ้นขัน้ตอนการวางแผนต่อไป 

 กลยุทธ์ในการน าชุมชนการเรียนทางรูว้ชิาชีพ (PLC) ไปปฏบัิติ สามารถเขียนเป็นแผนภูมิวงจรได้ดังน้ี 

 

 
ภาพที่ 3 กลยุทธ์ในการน าชุมชนการเรียนทางรูว้ชิาชีพ (PLC) ไปปฏบัิติ 

 

 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ PLC ท้ังในและต่างประเทศแสดงให้เห็นว่า PLC ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผู้เรียน เชน่ อนุสรา สุวรรณวงศ์ (2558) ได้ท าการศกึษาวจิัยเร่ือง กลยุทธ์การบริหารเพื่อเสรมิสร้าง
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ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพส าหรับครูโรงเรียนเอกชน ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ทางวิชาชีพส าหรับครูโรงเรียนเอกชน ประกอบด้วย 5 วิธีการคือ (1) การจัดการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่าง

ตอ่เนื่อง (2) การกระจายความเป็นผู้น าทางวิชาชพี (3) การสง่เสริมการยอมรับและความเชื่อถอืไว้วางใจในการท างาน

ร่วมกัน (4) การแสวงหาการสนับสนุนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และ (5) การบริหารท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ       

2) กลยุทธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพส าหรับครูโรงเรียนเอกชน  ประกอบด้วย 5         

กลยุทธ์ คือ (1) กลยุทธ์การสร้างเครอืขา่ยการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (2) กลยุทธ์การปฏรูิปบริหารบุคลากรสู่การเป็นชุมชน

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (3) กลยุทธ์การสร้างวัฒนธรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (4) กลยุทธ์การจัดการ

ความรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และ (5) กลยุทธ์การกระจายความเป็นผู้น าทางวิชาชีพ ชาริณี ตรีวรัญญู (2560) ได้

ท าการศกึษาวจิัยเร่ือง การสร้างชุมชนแหง่การเรียนรู้เชงิวชิาชีพด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน: แนวคิดและแนวทางสู่

ความส าเร็จ ผลการวจิัยพบวา่ (Professional Learning Community: PLC) คือ การรวมกลุม่กันท างานแบบร่วมมือ ร่วม

พลังของผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน และคุณภาพ

การศึกษา โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัต ิการถอดบทเรียน การสบืสอบเพื่อสะท้อนผลทางวชิาชพี และการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท้ังค่านิยม วิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และประสบการการปฏิบัติส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่ อง แต่เนื่องด้วย

การด าเนินงานตามแนวคิดนี้ไม่ได้มีขั้นตอนหรือรูปแบบการด าเนินงานท่ีส าเร็จรูปเป็นรูปธรรม ดังนั้นจึงใช้วิธีการ

พัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการด าเนินงานได้ เนื่องจากมีหลักการและกระบวนการ

ท่ีชัดเจน สอดคล้องกับแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และสามารถในการพัฒนาครู ผู้เรียน สภาพการเรียน

การสอน และสัมพันธภาพของบุคลากรในสถานศึกษาได้พร้อมกันแต่ท้ังนี้ ต้องอาศัยและสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้อง 

การใช้เทคนิควิธีในแต่ละขั้นตอนของการด าเนินงานการสื่อสารทางบวก และการมีส่วนร่วมของผู้บ ริหาร จึงสามารถ

สร้างความเปลี่ยนแปลง ส าเร็จผลและเกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง ส่วนในงานวิจัยของ จิราพร รอดพ่วง 

(2560) ซึ่งได้ท าการศกึษาพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เชงิวชิาชพีเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้การคิด

อย่างเป็นระบบ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักศึกษาวิชาชีพครู ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบ

ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้  การคิดอย่างเป็นระบบ และการสร้างสรรค์

นวัตกรรม ของนักศึกษาวิชาชีพครู ประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีส าคัญ  5 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการ 2) 

วัตถุประสงค์ 3) ขั้นตอน 4) ปัจจัยสนับสนุนขั้นตอนการท างาน และ 5) การวัดและประเมินผล ส าหรับขั้นตอนของ

รูปแบบ (3P2R) มี 5 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมการ(Prepare: P) 2) การวางแผน (Plan: P) 3) การปฏิบัติ (Perform: P) 

4) การสังเกตผล (Review: R) และ5) การสะท้อนผล (Reflect: R) ส่วนในงานวิจัยในต่างประเทศ Bryk Camburn and 

Louise (1999) ได้ท าการวิจัยเร่ือง Professional Community in Chicago Elementary Schools: Facilitating Factors and 

Organizational Consequences ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อชุมชนทางวิชาชีพประกอบด้วย 3 ปัจจัย 

ได้แก่ 1) ปัจจัยท่ีเอื้ออ านวย ประกอบด้วย ขนาดของโรงเรียน และความไว้วางใจของครู 2) ปัจจัยด้านบริบท และ

องค์ประกอบของโรงเรียนประกอบด้วย คุณลักษณะของผู้เรียน องค์ประกอบของทีมงานลักษณะของชุมชนท่ีอยู่

ใกล้เคียงบริเวณโรงเรียน และความมั่นคงทางอาชพี และ 3) ปัจจัยดา้นคุณลักษณะของครู พบวา่ ครูท่ีมีประสบการณ์

สูงส่งผลต่อชุมชนทางวิชาชีพในระดับสูง อีกท้ัง Scribner et al. (1999) ยังได้ท าการวิจัยเร่ือง Creating Professional 
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Communities in Schools through Organizational Learning: An Evaluation of a School Improvement Process 

ผลการวิจัยพบว่า การสร้างชุมชนทางวิชาชีพในโรงเรียนจะต้องอาศัยทีมผู้น า การท างานเป็นทีม เพื่อให้เกิดความ

เข้าใจซึ่งกันและกัน และเกิดการพัฒนาแบบทมี อกีทัง้การมคี่านยิมและความเชื่อร่วมกันของครูจะส่งผลให้การพัฒนา

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการสร้างชุมชนทางวิชาชีพ ได้แก่ ภาวะ

ผู้น าของผู้บริหาร ความเป็นมาขององคก์าร ภาระหน้าท่ีหลักขององค์การ และลักษณะเชงิโครงสร้างการท างานของครู 

ในงานวิจัยเร่ือง Creating and Sustaining Effective Professional Learning Communities  ของ Bolam et al. (2005) 

พบว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถของโรงเรียนท้ังระบบอย่างยั่งยืน และยังช่วย

เสริมสร้างขีดความสามารถการเรียนรู้ของผู้เรียนอกีด้วย โดยตัวบ่งช้ีความมีประสิทธิผลของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพ คือผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน และการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครู สอดคล้องกับงานวิจัยเร่ือง The Sustainability of 

Innovative Schools as Learning Organizations and Professional Learning Communities during Standardized Reform. 

ของ Giles and Hargreaves (2006) ผลการวิจัยยังพบว่า โรงเรียนท่ีมีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และชุมชน

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สามารถต้านทานแรงกดดันจากการแข่งขัน การเปลี่ยนแปลง และการปฏิรูปมาตรฐาน

การศึกษาอันเป็นอุปสรรคส าคัญของการก้าวสู่โรงเรียนนวัตกรรม โดยองค์การแห่งการเรียนรู้และชุมชนแห่ งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพน ามาซึ่งการสร้างวัฒนธรรมใหม่ของครู ภาวะผู้น า แบบกระจายอ านาจ และการวางแผน

ความส าเร็จของภาวะผู้น าในขณะท่ีการปฏิรูปมาตรฐานคือตัวขับเคลื่อนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน

และชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครู ท้ังนี้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นรูปแบบองค์การสมัยใหม่ท่ีมุ่งเน้นการ

สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีความยืดหยุ่นสูง อีกท้ังผลการทบทวนวรรณกรรมเร่ือง A Review of Research on the 

Impact of Professional Learning Communities on Teaching Practice and Student Learning ของ  Vescio, Ross and 

Adam (2008) ยังพบว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพส่งผลกระทบต่อการฝึกฝนทางการสอนของครูท่ีสามารถ

ปรับปรุงวัฒนธรรมทางวิชาชีพในโรงเรียนอันน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการสอน การร่วมมือรวมพลัง และ

เสริมสร้างให้ครูตระหนักถึงการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ นอกจากนี้ยังสามารถยกช่วยระดับผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน

ได้ 

 จากผลงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กลยุทธ์ต่างๆ ในการบริหารเพื่อ

เสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมของโรงเรียน ไปสู่โรงเรียนท่ี

เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ครู ผู้บริหารในโรงเรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ที่พร้อมท่ีจะเรียนรู้ และหาแนวทาง

เรียนรู้และแก้ปัญหาร่วมกัน โดยมีจุดเน้นเดียวกันคือ ตัวผู้เรียน เป้าหมายปลายทางเดียวกันคือ ช่วยแก้ปัญหาให้กับ

ผู้เรียนเพื่อท่ีจะส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนน้ันเอง 

 

บทสรุป  

 กล่าวโดยสรุปได้ว่า แนวคิด ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นอีกแนวคิดหนึ่งท่ีสามารถน ามาประยุกตใ์ช้

ในวงการการศึกษา เนื่องจากมีผลงานวิจัยเชิงประจักษ์ในหลายๆ ประเทศ แสดงให้เห็นว่า การน าแนวคิดชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ทางวิชาชีพมาประยุกต์ในในวงการศึกษา ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน สามารถช่วยแก้ปัญหาผู้เรียนได้
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เป็นอยา่งดี ดังนัน้ในวงการการศึกษาของประเทศไทย ได้น าแนวคิดนี้มาใชด้้วยเชน่เดียวกันโดยถูกก าหนดเป็นนโยบาย

ให้ครูทุกคน ทุกโรงเรียนน าแนวคิดนี้ไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนา แก้ปัญหาในการเรียนการสอน และการพัฒนา

วิชาชีพครู โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญคือ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น และท่ีส าคัญยิ่ง ยัง

ก าหนดเป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

ตาม ว21/2560 ท่ีประกาศใช้เมื่อ วันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 ว่าครูจะต้องมชีั่วโมงปฏิบัตกิาร PLC ในแต่ละปีไม่นอ้ยกว่า 

50 ชั่วโมง ซึ่งจะตอ้งบันทึกผลการปฏบัิตกิาร PLC ลงในโปรแกรมบันทึกประวัตกิารปฏบัิตงิาน (Logbook) ทุกๆ สัปดาห์ 

และจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน เช่น ค าสั่งโรงเรียนท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับ PLC, โครงการ/

ก าหนดการ PLC, บันทึกผลการปฏิบัติ/ประชุมในแต่ละคร้ัง รูปถ่าย/ภาพถ่าย และอาจรวมท้ังนวัตกรรม แนวทาง

แก้ปัญหาใหม่ๆ และผลงานการวิจัยท่ีเกิดจากการประชุม PLC ซึ่งเป็นสิ่งท่ีคาดหวังไว้อย่างสูงจากหน่วยงานทาง

การศึกษาเบื้องบน ดังนั้นการท าความเข้าใจในแนวคิด ความหมาย องค์ประกอบ กลยุทธ์ต่างๆ และการน า

กระบวนการ PLC ไปใชใ้นโรงเรียน จึงเป็นสิ่งจ าเป็นไม่นอ้ยส าหรับครูและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทางการศกึษา ผู้เขียนได้น าเสนอ

กลยุทธ์การน าแนวคิด PLC ไปสู่การปฏิบัติท่ีมีประสิทธิผล อย่างง่ายๆ คือ Plan-Do-See-Reflect ท่ีครูสามารถจดจ า

และน าไปใชไ้ด้จริง 
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บทบาทของมหาวิทยาลัยไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 

THE ROLE OF THAI UNIVERSITY IN THAILAND 4.0 
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บทคดัย่อ 

จากสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกและการแข่งขันในศตวรรษท่ี 21 ประกอบกับรัฐบาลภายใตก้ารนํา

ของ พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา ใช้แนวคิดการพัฒนาประเทศให้มีความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ภายใต้โมเดล

ไทยแลนด์ 4.0 สถาบันอุดมศึกษาของไทยจะต้องขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องเข้าสู่

การพัฒนาโดยเฉพาะการก้าวทันการเปลี่ยนแปลงท่ีนับวันจะทวีมากขึ้นตามลําดับ การจัดการศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์ 

และแผนยุทธศาสตร์ท่ีมหาวิทยาลัยโดยผู้บริหารและประชาคมกําหนดภายใต้การกํากับของสภามหาวทิยาลัย จึงเป็น

ช่องทางท่ีสําคัญในการทําใหมหาวิทยาลัยเข้าสู่มหาวิทยาลัย 4.0 เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ  และขับเคลื่อน

วสิัยทัศน์ตามนโยบายของรัฐบาล  

อยางไรก็ตาม ถึงแมม้หาวทิยาลัยจะปฏบัิตติามพันธกิจหลักทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการศึกษา ด้านการ

วิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และด้านการทําบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การท่ีมหาวิทยาลัยจะก้าวไปสู่

มหาวิทยาลัย 4.0 ได้อย่างมีคุณภาพนั้น ทุกมหาวิทยาลัยจําเป็นท่ีจะต้องย้อนกลับมาดูความพร้อมและความเป็นอยู่

ของตนเองว่า มหาวิทยาลัยพร้อมท่ีจะนําพาให้ทุกภาคส่วนเดินไปสู่เป้าหมายเดียวกันตามนโยบายของรัฐหรือไม่ เป็น

โจทย์ขอ้ใหญ่ให้มหาวทิยาลัยจะตอ้งคดิและหาคําตอบด้วยตนเอง 

 

ค าส าคัญ: บทบาท  มหาวทิยาลัยไทย  ไทยแลนด ์4.0 

 

ABSTRACT 

  From the global change scene and the 21st century competition, with the government under the 

leadership of Gen. Prayut Chan-Ocha uses the concept of national development to be sustainable, prosperous and 

sustainable under the model of Thailand's 4.0 Higher Education Institutions. Government Policy It is necessary to 

go into the development, especially to catch up with the changes that will be increasing day by day. Education 

under vision and strategic plans At the University, administrators and the community defined under the supervision 

of the University Council. It is a great way to make the university enter the university 4.0 to answer the national 

strategy. and driven by government policy. 

 However, the university will follow the four main missions: educational management, academic research, 

academic service to society. and the maintain arts and culture. The University will move to 4.0. Every university 

needs to come back to its readiness and well-being. Is the university ready to bring all sectors to the same goal 
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in accordance with state policies. It is a big problem for universities to think and find answers with the university 

itself. 

 

Keywords:  Role / Thai University / Thailand 4.0   

 

บทน า 

ประเทศไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรก(พ.ศ.2504-2509) จนถึงฉบับปัจจุบัน            

(พ.ศ.2560-2564) ซึ่งวัดระดับการพัฒนาด้วยรายได้  แต่ขณะนี้ประเทศไทยยังคงติดกับดักรายได้ปานกลาง มีความ

เหลื่อมล้ําสูงท้ังด้านเศรษฐกิจ การศึกษา และด้านอื่น ๆ  มีปัญหาคอร์รัปชั่น และมีความขัดแย้งในสังคมรุนแรง  โดย

สภาปฏิรูปแห่งชาติได้สรุปว่า ประเทศไทยมีปัญหาท้ังด้านทุนมนุษย์  ทุนสังคมอ่อนแอ  ทุนธรรมชาติเสื่อมโทรม และ

ทุนคุณธรรมจริยธรรมเสื่อมถอย รัฐบาลปัจจุบันได้กําหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวสู่การเปลี่ยน

ผ่านเป็นประเทศพัฒนาในโลกที่หนึ่ง  โดยมุ่งกระจายความมั่งคั่ง เพิ่มรายได้ และเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม  และกําหนด

เป็นนโยบายหลัก คือ Model Thailand 4.0 (จากท่ีผ่านมา Thailand 1.0  พัฒนาด้วยเกษตรกรรม  สู่ 2.0 อุตสาหกรรม

เบา  สู่ 3.0 อุตสาหกรรมหนัก) นําสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง ส่งเสริม New Industry Cluster และขับเคลื่อนด้วย 

Innovation  เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วและการแข่งขันท่ีรุนแรง เมื่อพิจารณาจากภารกิจหลักของ

มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ  ภารกิจหลักท่ีถือเป็น Core Functions คือ สร้างคน  ให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ โดยมี

คุณภาพและตรงกับความต้องการของสังคม ซึ่งเป็นภาระหลักท่ีสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง่ตอ้งทํา สร้างความรู้ เพื่อใช้

ความรู้ในการสร้างคนให้เป็นคนดีคนเก่ง   เพราะความรู้จะเกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อมีการนําไปใช้ ให้เกิดประโยชน์

สูงสุดกับบุคคลและสังคม สร้างนวัตกรรม  โดยต่อยอดจากงานวจิัย  หรือจากจินตนาการ โดยเกาะเกี่ยวองคค์วามรู้ 

เช่น กรณีสหกิจศึกษา หรือ Cooperative Education (Coop) เป็นนวัตกรรมท่ีนํามาใช้เสริมการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชา

ตา่ง ๆ เพื่อให้พร้อมทํางาน (Employability) ทันทีท่ีสําเร็จการศึกษา ถือเป็นการสร้างนวัตกรรมทางการศกึษาซึ่งเป็นสิ่ง

สําคัญในการสร้างคน (ธีระเกยีรต ิเจริญเศรษฐศิลป์, 2559) 

ปัจจุบันเกณฑ์วัดความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยให้ค่าน้ําหนักส่วนใหญ่ใน “การสร้างความรู้” ท่ีตรงกับ

ความต้องการท้ังระดับโลก ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับท้องถิ่นและระดับชุมชน  แต่จากประสบการณ์ทํางาน

ในวงการอุดมศึกษาทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัตท่ีิผ่านมา  ประเทศไทยขาดความสมดุลในการสร้างคน  เรามัก

สร้างคนโดยเน้น “เสริมสร้างความรู้” แต่เราไม่ให้ศาสตร์ในการ “สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตนเอง 

ผู้อื่นและสังคม” (สร้างอาชีพ ไม่ได้สร้างคน)  ซึ่งระดับมัธยมของไทยก็สร้างมาไม่พอ จึงต้องมาเติมเต็มในระดับ

มหาวิทยาลัย  โดยมหาวิทยาลัยต้องพัฒนาคนให้เป็นคนก่อนเป็นครู เป็นแพทย์ เป็นวิศวกรหรือวิชาชีพอื่น  ๆ  ซึ่ง

ขณะนี้จัดเป็นกลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป (General Education-GE)  เพื่อสร้างความเป็นคนให้รู้จักตนเอง ผู้อื่น สังคม 

วัฒนธรรมและสภาพแวดลอ้ม  แตป่ระเมินแลว้ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จต้องปรับตอ่ไป (ทวศีักดิ์ จินดานุรักษ์, 2560) 

 ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยต้อง “รุก รับ ปรับตัว” สู่ Thailand 4.0 เพื่อสร้างทุนมนุษย์ โดยต้องถือว่า 

“การสร้างคนเป็นนวัตกรรม”  เพื่อตอบสนองความต้องการ 2 กลุ่ม คือ 1) ผลิตคนที่มีความรู้ในวิชาชพีตรงตาม

ความต้องการตลาดแรงงาน ซึ่งยังเป็นหน้าท่ีหลักเป็นหัวใจที่ท้ิงไม่ได้ (Market Driven) โดยความคาดหวังของสังคม

คือ สร้างคนมีความรู้ระดับสูงท่ีเรียกว่า Knowledge Workers หรือ แรงงานความรู้ท่ีมีคุณภาพ และตรงตามความ

ต้องการ  2) ผลิตคนเพื่อพรุ่งนี้  โดยสร้าง Entrepreneurship Mindset ให้บัณฑิตทุกคนส าหรับโลกยุคใหม่

และเตรียมการส าหรับนักศึกษาบางคนที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการ   เพราะมีผลวิจัยพบว่า Gen Y & Gen 
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Z  คนทํางานรุ่นใหม่ท่ีจะเป็นคนส่วนใหญ่ในสังคมต่อไปมีความต้องการเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น   โดยแนวทาง

ด าเนินการ ต้องท าครบวงจรแบบ Co-creation ทําคนเดียวไม่ได้โดยต้องมี Partner และ Collaboration ท้ังด้าน

หลักสูตร การเรียนการสอน Incubator และอื่น ๆ ใน Ecosystem   ตัวอยา่งเช่น พัฒนาในรายวชิา GE ก่อนนักศกึษาเข้า

สู่ Specialization หรือ ไม่ได้สร้างผู้ประกอบการโดยตรง แต่พัฒนาให้บางคนท่ีเปลี่ยนใจระหว่างทาง เช่น นักศึกษา

วิศวกรรมเรียนต่อยอดดา้นผู้ประกอบการ หรือเปิดเป็นประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 ปี สําหรับผู้จบแลว้ หรือให้ทํา Coop 

กับผู้ประกอบการตัวจริง 

  

บทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยไทย   

บทบาทหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยไทย 1) พัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาไปตามท่ีกําหนด 2) 

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถาบัน 3) สร้างความเป็นเลิศในศาสตร์/สาขาวิชาท่ีแต่ละสถาบันมีความ

เชี่ยวชาญ ประเทศไทยให้ความสําคัญด้านการศกึษาในฐานะกลไกหลักของการพัฒนาประเทศอยา่งต่อเนื่องพร้อมกับ

การจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบันเสร็จเรียบร้อย ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา จึงได้จัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 เพื่อเป็นกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัด

การศึกษาของประเทศ โดยมุ่งการจัดการศกึษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษา

ท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ พัฒนากําลังคนให้มีสมรรถนะในการทํางานท่ี

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ กระบวนการจัดทําแผนการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 

2560 - 2575 เน้นการให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมและการยอมรับของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง อันจะส่งผลให้

การขับเคลื่อนการศึกษาแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติให้ประสบความสําเร็จ  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

เป็นระยะยาว 20 ปี เพ่ือให้สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี บูรณาการศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม และกีฬากับ

การศึกษาทุกระดับ การจัดทําได้ทําการศึกษาสภาวการณ์และบริบทแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษา

ของประเทศ ด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิตัลแบบก้าวกระโดดท่ีส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ ภูมิภาคและโลก การเปลี่ยนแปลงโดยโครงสร้างประชากรไปสู่สังคมสูงวัย และทักษะของประชาก รใน

ศตวรรษท่ี 21 ท่ีท่ัวโลกต่างต้องเผชิญกับความท้าทายและมุ่งพัฒนาประเทศไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ยุค 

4.0 และนําผลการตอดตามประเมินแผนการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552-2559 ซึ่งครอบคลุมประเด็นท่ีเกี่ยวกับบริบท

การจัดการศึกษา โอกาสทางการศึกษา คุณภาพทางการศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน การบริหาร

จัดการสถานศึกษาและการใช้จ่ายงบประมาณ รวมท้ังการพัฒนาการศึกษากับขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาปัญหาและความท้าทายของระบบการศึกษา ท้ังท่ีเกิดจากปัญหาของระบบการศึกษา

และจากสภาวการณ์โลกท่ีกําลังเผชิญอยู่  เพื่อนํามากําหนดแนวคิดของการจัดการศึกษา วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย การพัฒนาการศึกษา บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยุทธศาสตร์เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการทาง

พัฒนา รวมท้ังโครงการเร่งดว่นท่ีสําคัญและการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสูก่ารปฏบัิต ิได้แก่ 
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ภาพที่ 1 การขับเคลื่อนแผนการศกึษาแหง่ชาติสูก่ารปฏบัิติ 

ที่มา: www.google.photo.gallery 

 

1. ความจําเป็นการจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ ประเทศไทยประสบความสําเร็จหลายด้าน และหลายด้าน

จําเป็นต้องแก้ไขระยะต่อไป ประกอบด้วย ด้านโอกาสทางการศึกษา ด้านคุณภาพการศึกษา ด้านประสิทธิภาพของ

การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการและการใชจ้่ายงบประมาณทางการศึกษา 

2. แนวคิดการจัดการ ประกอบด้วยหลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการ

ศกึษาเพื่อความเท่าเทียมกันและท่ัวถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง (Sufficiency Economy 

) และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education) อีกท้ังยึดตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

(Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายนอก (Local Issues) เชน่ คุณภาพของคนทุกชว่งวัย ฯลฯ 

เป็นต้น โดยนํายุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดสําคัญในการจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ 

3. วสิัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ตัวชีว้ัดและยุทธศาสตร์ของแผนการศกึษาแหง่ชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ใน

การจัดการการศึกษา 4 ประการ คือ เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมี

ประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อการพัฒนาสังคมไทย

ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคีและร่วมมือผนึกกําลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่าง

ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อนําประเทศไทยก้าวหน้าข้ามกับดักประเทศท่ีมรีายได้ปานกลางและ

ความเหลื่อมล้ําภายในประเทศลดลง 

แผนการศกึษาแหง่ชาตวิางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ ด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) มุง่พัฒนาผู้เรียนทุกคน 

ให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs 8Cs)  3Rs = การอ่านออก (Reading) เขียนได้ (Writing) 

และการคิดเลข (Arithmetic) 8Cs = ทักษะการคิดอย่างมีวิจารญาณและทักษะในการแก้ไขปัญหา ทักษะด้านการ

สร้างสรรค์และนวัตกรรม ฯลฯ เป็นต้น 

       เป้าหมายของการจัดการศกึษา 5 ประการ คือ 

       1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มคีุณภาพและมมีาตรฐานอยา่งทั่วถึง 

       2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการการศกึษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานอยา่งเท่าเทียม 

       3) ระบบการศึกษาที่มคีุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มศักยภาพ 

       4) ระบบการบริหารจัดการศกึษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศกึษาท่ีคุม้ค่าและบรรลุเป้าหมาย 

       5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่พลวัตและบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลักท่ีสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์ และแนวคิดการจัด

การศึกษา 
 

 
 

              ภาพที่ 2 เป้าหมายตามจุดมุง่หมาย วสิัยทัศน์ และแนวคดิการจัดการศึกษา ในยุคไทยแลนด ์4.0 

ที่มา: www.google.photo.gallery 

 

การปรับตัวของอาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

ในท่ามกลางกระแสความท้าทายท่ีมหาวิทยาลัยกําลังเผชิญอย่างมากมายนั้น  แต่การปรับตัวของ

สถาบันอุดมศกึษายังไมร่วดเร็วเท่าท่ีควร โดยเฉพาะอาจารย์และบุคลากรของมหาวทิยาลัย ซึ่งส่งผลตอ่การขับเคลื่อน

แผนงานโครงการของมหาวิทยาลัยท่ีจะตอบโจทย์ความท้าทายต่าง ๆ จึงต้องการให้ทุกคนเห็นภาพใหญ่ของประเทศ

และมหาวิทยาลัยร่วมกันสําหรับการขับเคลื่อนมหาวทิยาลัย ให้ตรงกับโจทย์ยุทธศาสตร์ประเทศและการพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่นน้ัน เห็นว่าสามารถปรับตัวได้ทันต่อพฤติกรรมผู้เรียนซึ่งสว่นใหญ่อยูใ่นกลุ่มคน Generation Z โดยขอให้ทวงคืน

ความเป็นมหาวิทยาลัยตน้แบบผลิต “คร”ู มสี่วนสําคัญตอ่การนํานโยบายและแผนงานดา้นอุดมศกึษาสู่การปฏบัิต ิก็

คือการจัดทําหลักสูตรการเรียนรู้ของนิสิตนักศกึษา โดยควรเนน้หลักสูตรท่ีจะสร้างผลกระทบให้กับผู้เรียนมากกว่าผล

การเรียน พร้อมสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ในลักษณะ Module และสื่อการเรียนรู้ประกอบการเรียนมากขึ้น ทั้งใน

ลักษณะสื่อแบบออฟไลน์และสื่อแพลตฟอร์มออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีจะเป็นการสร้างทักษะและสมรรถนะด้วย

หลักสูตรท่ีมีความยดืหยุ่น รู้หลายศาสตร์ ตลอดจนสั่งสมการเรียนรู้และประสบการณ์จากข้อเท็จจริง การทํางานจริง

ในสถานท่ีจริง มิใช่เพียงการนั่งเรียนอยู่ในห้องเรียนเท่านั้น พร้อม ๆ กับการปรับบทบาทการเป็น “มหาวิทยาลัย

ตลอดชวีิตส าหรับคนทุกช่วงวัย” อย่างค่อยเป็นค่อยไปด้วย 

สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งคือ การคํานึงถึงแนวโน้ม (Trend) ของอาชีพในโลกยุคใหม่ ท่ีครูอาจารย์จะต้อง

ตระหนักรู้ ตลอดจนศกึษาค้นคว้าตลอดเวลา เพื่อเป็นข้อมูลในการสร้าง Module ตอบโจทย์การมงีานทําและสามารถ

แข่งขันได้ของกําลังคนระดับบัณฑิตศึกษาในอนาคต ท้ังการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม , การผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม

ฐานความรู้แกส่ินค้าและนวัตกรรมตา่ง ๆ, การแทนท่ีคนด้วย Automation และ Artificial Intelligence (AI) ซึ่งข้อมูลจาก

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO (International Labour Organization) พบว่าประเทศไทยมีความเสี่ยงท่ีคน

และงานจะถูกแทนท่ีด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้ถึง 72% ในหลากหลายสาขาอาชีพมหาวทิยาลัยจึงตอ้งจัดโครงการพัฒนา
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บุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ด้านการผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพ

รองรับการพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวโน้มทิศทางการปฏิรูปหลักสูตร ตลอดจนสง่เสริมและ

พัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักสูตรให้กับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนเป็น

หลักบูรณาการในหอ้งเรียนและนอกห้องเรียนจากการปฏบัิตจิรงิ 

 

                          ภาพที่ 3 เป้าหมายเศรษฐกิจ สังคม และมหาวิทยาลัย ในยุคไทยแลนด ์4.0 

ที่มา: www.google.photo.gallery 

 

รัฐบาลกับมหาวทิยาลัยไทยในยุค 4.0 

รัฐบาลเล็งเห็นความสําคัญของมหาวิทยาลัยซึ่งเปรียบเสมือนหัวรถจักรในการพัฒนาประเทศ และเพื่อให้มี

ความอิสระต่อการบริหารงาน จึงแยก สกอ. ออกจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอกฎหมาย 

พร้อมกําหนดรายละเอียดขอบเขตการทํางานของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจน เพื่อลดความซ้ําซ้อนท่ีจะช่วยให้การ

ทํางานรวดเร็วขึ้นรัฐบาลได้ฝากให้มหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมรองรับความท้าทายและผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ อาทิ จ านวนผู้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยลดลง, กระบวนการเรียนรู้

สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา, การบ่มเพาะทักษะ สมรรถนะ และอุปนิสัยในการท างาน ซึ่งเป็นสิ่ง

ท่ีเทคโนโลยีสอนเด็กไม่ได้ พร้อมปรับตัวเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับคนทุกวัย เฟ้นหาจุดแข็งของตนเองเพื่อช่วยพัฒนา

การศึกษาในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นสอนให้เด็กมีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นเมล็ดพันธ์ุท่ีดี กระตุ้นการใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพื่อติด

อาวุธให้เด็กสามารถใช้ชีวิตอยู่ในโลกได้ทุกสถานการณ์ และการแทนท่ีคนด้วยเทคโนโลยี ส าหรับรูปแบบการ

ด าเนินงานของเครือข่ายอุดมศึกษา ถือว่าสอดคล้องกับการดําเนินงานของสาธารณรัฐฝร่ังเศส ท่ีมีเครือข่าย

อุดมศกึษาเชน่กัน ซึ่งการช่วยกันเตมิเต็มการทํางาน ถือเป็นสิ่งสําคัญ เพราะคงไมม่ใีครเก่งในทุกเร่ือง มหาวทิยาลัยใน

เครอืขา่ยจึงต้องช่วยเหลือกัน เพื่อให้การดําเนนิงานต่าง ๆ สําเร็จและเป็นประโยชนก์ับประเทศได้อยา่งรวดเร็วในส่วน

ของรัฐบาลยินดีที่จะสนับสนุนงบประมาณ ส าหรับโครงการที่มีเป้าหมายสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ อาทิ 

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศ เป็นต้น 

นอกจากนี้ เครือข่ายอุดมสามารถเสนอโครงการที่เป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยในเครือข่าย เพื่อขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลตอ่ไป 
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บทบาทของมหาวทิยาลัยในการพัฒนาประเทศ               

มหาวิทยาลัยมีความสําคัญและถือเป็นหัวจักรในการพัฒนาประเทศ ซึ่งการปฏิรูปอุดมศึกษาโดยจัดตั้ง

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ แยกออกจากกระทรวงศึกษาธิการ มีความก้าวหน้าไปมาก โดยมีหลักการสําคัญคือ เป็น

กระทรวงท่ีมีขนาดเล็ก มีความคล่องตัวบนฐานความรับผิดชอบ ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยทํางานได้ตามความถนัด

เชี่ยวชาญ ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีเป็นประโยชน์ พร้อมเชื่อมโยงและบูรณาการการทํางานกับกระทรวงและ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพราะลําพังเพียงกระทรวงศึกษาธิการเพียงกระทรวงเดียว คงทําให้สําเร็จได้ยาก รวมท้ัง

เชื่อมโยงกับภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตลอดจนเชื่อมโยงสู่ภาคประชาสังคม 

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วย การท่ีจะปฏิรูปอุดมศึกษา  ให้สามารถผลิตกําลังคนท่ีมีศักยภาพไป

ขับเคลื่อนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ ต้องสร้างกําลังคนระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเข้มแข็ง

เสียก่อน จากนั้นจึงเสริมแรงด้วยงานวิจัยมุ่งเป้าหมาย ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และสังคม ท่ีจะเป็นการยกระดับองค์

ความรู้และนวัตกรรมท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์ ลดการนําเข้า และทําให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักประเทศท่ีมี

รายได้ปานกลาง ในส่วนของบัณฑิตศึกษา มีบทบาทสําคัญด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อนําประเทศไปสู่ THAILAND 

4.0 เปรียบเสมือน “หัวใจ” ของบัณฑิตศึกษาท่ีจะต้องสร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนา และนําองค์ความรู้มาปรับใช้ในการ

สอนให้กับนักศึกษา ท่ีจะเป็นการเสริมสร้างกําลังคนยุค 4.0 รองรับความท้าทายของโลกยุคดิจิทัล ท่ีความต้องการ

ของตลาดแรงงานเปลี่ยนแปลงไป และมีจุดเนน้ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้เป็นส่วนใหญ่ รวมท้ังจะปฏิเสธไมไ่ด้ว่า การ

แข่งขันเพื่อจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติเพื่อเป็น World Class University มีส่วนสําคัญต่อการเลือกเรียน

ต่อของผู้เรียนยุคใหม่ มหาวิทยาลัยจึงต้องปรับตัวให้ทัน เพราะหากไม่ปรับตัว ผู้เรียนก็ลดลงและอาจถูกปิดตัวไปใน

ท่ีสุด เช่นเดียวกับมหาวทิยาลัยหลายแห่งในหลายประเทศ 

โดยท่ีมหาวิทยาลัยตอ้งพัฒนาหลักสูตรโดยยดึผู้เรียนเป็นศูนยก์ลาง ให้มีความรอบรู้ทางวิชาการ มคีุณธรรม

จริยธรรม มีความเป็นพลเมืองดี สร้างนวัตกรรมใหม่ และสื่อสารด้วยเทคโนโลยสีมัยใหม่และสื่อต่าง ๆ ได้ โดยเรียนรู้

ผ่านประสบการณ์จริง ท้ังในและนอกห้องเรียน นอกโรงเรียน และเรียนนอกระบบ พร้อมเติมเต็มทักษะแก่ผู้เรียน

เฉพาะบุคคล 

 

ภาพที่ 4 การเรียนรู้ของคนไทยในยุค 1.0 2.0 3.0 และ 4.0 

ที่มา: www.google.photo.gallery 

 

ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ทําให้บทบาทของครูอาจารย์เปลี่ยนไป เป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้และอํานวยความสะดวก คอย

ชี้แนะในการเรียนรู้จากการปฏบัิต ิพร้อมผลักดันให้ผู้เรียนมแีรงบันดาลใจและแรงจูงใจที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองสําหรับ

มหาวิทยาลัย ผู้บริหารต้องปรับ Mindset และทําความเข้าใจถึงบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพื่อค้นหาตัวตนหรือจุดแข็ง

เพื่อสร้างความแตกต่าง สร้างงานวิจัยท่ีเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ ตลอดจนสร้างผู้ประกอบการท่ีเกิดจาก
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การเรียนจากการทํางาน อย่างไรก็ตาม สําหรับข้อกังวลเกี่ยวกับอํานาจหน้าท่ีของกระทรวงและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 

ตามโครงสร้างกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ใหม่นั้น ขอยืนยันว่าทุกฝ่ายต้องปรับ Mindset และทําความเข้าใจถึงบริบทท่ี

เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อการปรับตัวได้อย่างเท่าทัน สิ่งสําคัญคือ เมื่อมหาวิทยาลัยเกิดการปรับตัวและมีจุดเน้นท่ี

สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ก็จะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล ซึ่งถือว่าปัจจุบันให้ความสําคัญกับการ

ลงทุนด้านการอุดมศึกษามากขึ้น เพื่อไปสู่เป้าหมายการยกระดับ GDP ของประเทศ และการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

โลก ปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก ทําให้เทคโนโลยเีข้ามามบีทบาทในการดําเนินชีวิต ท้ังเร่ืองการเรียนและการ

ทํางาน เช่น การแทนท่ีแรงงานด้วยหุ่นยนต์ เป็นต้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 โดยเร่ิมจากการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน ด้วยสื่อใหม่ท่ีจะเอื้อให้

เกิดการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา หรือการเรียนออนไลน์ แตใ่นขณะเดียวกัน ยังคงเนน้สร้างทักษะคิดวิเคราะห์ การแก้ไข

ปัญหา และได้ลงมอืปฏบัิตจิรงิ มวีนิัยใฝ่เรียนรู้ เป็นบัณฑิตท่ีมีความรู้ มทัีกษะสูง และแข่งขันได้ในระดับสากล ท่ีสําคัญ

คือสามารถนําความรู้ความสามารถไปสร้างเป็นนวัตกรรมใหมไ่ด้ 

นอกจากนี้ ในอนาคตมหาวทิยาลัยจะมกีารแขง่ขันสูงขึ้น ท้ังการแข่งขันภายในประเทศและต่างประเทศ ดังนัน้ 

มหาวทิยาลัยยุคใหม่ ตอ้งหาจุดเด่นของตนเองให้พบ เพื่อสร้างความแตกตา่งและความยั่งยืนในระยะยาว อกีทัง้ควรมี

เครือข่ายในการแลกเปลี่ยน แบ่งปันทรัพยากรด้านการศึกษา มีการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการ

สอนอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการเตรียมเกณฑ์การวัดความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะด้านดิจิทัล และ

ทักษะเฉพาะทางมากขึ้น ตลอดจนจัดหลักสูตรสําหรับผู้สูงอายุ พัฒนาศักยภาพคนวัยทํางาน เป็นต้น สิ่งต่าง ๆ เหลา่นี้

จะช่วยให้การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างรวดเร็วนําประเทศไทยก้าวทันการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ได้อยา่งแน่นอน มนีโยบายสร้างบัณฑิตพันธ์ุใหม ่

 

ภาพที่ 5 หากปรับตัวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงจะเกิดการ “สญูพันธ์” 

ที่มา: www.google.photo.gallery 

 

ซึ่งได้หารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ท้ังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น โดยใน

หลักการยังคงเน้นทักษะการคิดวเิคราะห์ สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มกีารฟื้นฟูทักษะเก่าและเพิ่ม

พูนทักษะใหม่ ๆ ในหลายด้าน เพื่อสร้างคนคุณภาพ มทัีกษะ คิดได้ ทํางานเป็น ตอบโจทย์ความตอ้งการอุตสาหกรรม

ในอนาคต โดยเน้นการเรียนในสถานท่ีจริง ทํางานจริง นอกจากนี้จะเพิ่มหลักสูตร Non-Degree ให้มากขึ้น เพื่อ
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ตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่ รวมท้ังมีหลักสูตรท่ียืดหยุ่น มีศาสตร์/สาขาวิชาท่ีมีความน่าสนใจอย่าง

หลากหลาย 

 

หลักสูตรใหม่ที่เกดิขึ้นในมหาวิทยาลัย 

        การเผยแพร่รายชื่อ 182 หลักสูตร ซึ่งไม่ดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร จากการประเมินการ

ประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) รวม 40 แห่ง ทางเว็บไซต์สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามมติของท่ีประชุม

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ การจะเปิดหลักสูตรหรือการอนุญาตให้เปิดหลักสูตรใด ขึ้นอยู่กับ

สภามหาวิทยาลัย กกอ. เพียงแต่ทําหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา ในการกํากับมาตรฐานอุดมศึกษาให้

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒขิองอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยจะตอ้งดําเนินการ

ประกันคุณภาพการจัดการศึกษา และรายงานต่อ กกอ.ทราบทุกปี ซึ่งการท่ี กกอ. มีมติให้เผยแพร่รายชื่อหลักสูตรท่ี

ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสู่สาธารณะ ก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 

สกอ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ กกอ. ไม่ได้ต้องการจะรุกล้ํามหาวิทยาลัย เพราะถึงอย่างไรมหาวิทยาลัยก็ต้องมี

อสิระทางวชิาการและการทํางาน แตก่ารเปิดเผยหลักสูตรดังกล่าว เป็นการดําเนินการตามมตขิอง กกอ. ที่ตอ้งการจะ

ดูแลการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนั้นมหาวิทยาลัยเองก็ต้องรักษามาตรฐานด้วย

เชน่กัน เสมอืนกับการคุม้ครองผู้บริโภค ท่ีจะต้องดูแลนักศกึษาเป็นหลัก และเมื่อรายงานผลการดําเนนิงานแล้ว ก็ต้อง

มีการปรับปรุงเพื่อรักษามาตรฐานของตนไว้ด้วย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและให้เกิดความคุ้มค่ากับ

งบประมาณท่ีลงทุนด้านอุดมศึกษา เพราะหากเด็กจบมาแล้วไม่มีงานทํา ก็ถือเป็นการสูญเสียงบประมาณ

เช่นกัน กระทรวงศึกษาธิการจะดําเนินตามนโยบายรัฐบาล คือ “เด็กเรียนจบแล้วต้องมีงานท า” พร้อมกับจะมีการ

ปรับปรุงหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อผลิตคนตอบโจทย์ตรงกับความต้องการของประเทศมากขึ้น ดังนั้น เด็กจึงควรได้รับรู้

ข้อมูลของมหาวิทยาลัยมากเพียงพอ สําหรับการตัดสินใจเลอืกเรียนในสาขาวิชาหรอืมหาวิทยาลัยใด มหาวทิยาลัย ซึ่ง

มสีถานะเป็นนิติบุคคล มคีวามเป็นอิสระ และกํากับดูแลโดยสภามหาวิทยาลัยเอง สกอ.จึงไม่มอีํานาจที่จะไปสั่งการอยู่

แล้ว แต่การท่ี สกอ.ประกาศรายชื่อหลักสูตรท่ีไมผ่่านมาตรฐาน ก็เพื่อให้มีการปรับปรุงและเป็นหน้าท่ีท่ีมหาวิทยาลัย

ตอ้งแกไ้ข อาท ิหากครูอาจารย์ไม่พอ ก็ต้องดําเนนิการให้มมีากเพียงพอ  

 

ทิศทางการพัฒนาบัณฑิตไทยในยุค 4.0 

เป็นท่ีทราบกันดีว่าปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากจึงเป็นความท้าทายสําหรับ

สถาบันอุดมศึกษาในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานผลิตกําลังคนท่ีจะออกไปเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในโลก 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกที่ต้องแข่งขันกับนานาประเทศ ซึ่งสิ่งหนึ่งท่ีช่วยให้เรารับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความท้า

ทายเหลา่นั้นได้คอื การมพีื้นฐานการศึกษาที่ดี รัฐบาลจึงมนีโยบายปฏรูิปการศึกษาในทุกระดับ โดยสถาบันอุดมศึกษา

เปรียบเสมอืนตัวแปรสําคัญในการพัฒนากําลังคนของประเทศให้มศีักยภาพและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ 

           1. มหาวิทยาลัยต้องมเีป้าหมายเดียวกนัทั้งประเทศ 

เป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษา คือเป้าหมายการตอบโจทย์ของประเทศและโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะ

มีความท้าทายตลอดเวลา รวมท้ังการยกระดับประเทศสู่ Thailand 4.0 เพื่อเปลี่ยนผ่านสังคมไทยไปสู่สังคมเศรษฐกิจ

ฐานความรู้ยุคโลกาภิวัตน์ ปรับนโยบายและเส้นทางการผลิตไปสู่การเพิ่มมูลค่าของทรัพยากร และมุ่งเน้นด้าน

ผลิตภัณฑ์และการบริการท่ีอาศัยองค์ความรู้ ตลอดจนเป้าหมายในการสร้างงานวิจัยท่ีมุ่งเป้า โดยมหาวิทยาลัยทํา
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หน้าท่ีเป็นศูนย์บ่มเพาะเพื่อสร้างนวัตกรรมการวิจัยท่ีต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์ซึ่งจะทําให้ประเทศไทยหลุดพ้นจาก กับ

ดักกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางนอกจากนี้ ขอให้มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดการเรียนการสอนท่ีตอบสนองยุทธ 

ศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดยเฉพาะเร่ือง

ของการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างยั่งยืน ซึ่งถือ

เป็นหัวใจสําคัญของการยกระดับประ เทศให้เป็นไทยแลนด์ 4.0 พร้อมท้ังปรับ Mindset ของอาจารย์มหา วิทยาลัย ที่

เมื่อค้นพบสิ่งใหม่หรือความรู้ใหม่ ให้นําสิ่งนั้นไปให้ประโยชน์สูงสุด ไม่ใช่เพียงแค่การค้นพบเพื่อขอตําแหน่งทาง

วชิาการ เชน่ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์เท่านั้น ตลอดจนการสร้างสังคมอุดมปัญญาที่มกีารเรียนรู้อยู่ตลอด 

และการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ศาสตร์ในแขนงต่าง ๆ มากขึ้นเพื่อให้มีความรู้เพียงพอท่ีจะ รับมือกับความ

เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกดิขึน้ในโลกอนาคต 

           2. ส่งเสริมการเรียนรู้ยุคใหม่ 

  การเรียนรู้ยุคใหม ่คือ การเรียนและการทํางานจะกลายเป็นสิ่งเดียวกัน นักเรียนนักศกึษาสามารถเรียนรู้นอก

สถานศึกษาได้ทุกท่ีทุกเวลา อีกท้ังบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในอนาคต จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีทุกคน

สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ ไมจ่ํากัดเฉพาะนักศึกษา แตต่อ้งเปิดรับประชาชนท่ัวไปและคนทํางานให้เข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติม

ในรูปแบบบทเรียนออนไลน์ (Online Courses) ซึ่งเป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความต้องการของเด็กยุคใหม่

และบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงได้ พร้อมท้ังสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และ

สร้างการเปลี่ยนแปลงในทุกท่ีท่ีไปอยู่ โดยต้องปรับการเรียนการสอนให้หลากหลายมากขึ้น ไม่เน้นการบรรยายเพียง

อย่างเดียว จากสิ่งท่ีกลา่วมานีห้ากสถาบันอุดม ศกึษายังไมป่รับตัวให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก ก็อาจจะนําไปสู่

การควบรวมหรือการปิดตัวของสถาบันอุดมศึกษาได้ ดังนั้น ขอให้สถาบันอุดมศึกษาตระหนักในส่วนนี้และนําไป

พจิารณาเปิดหลักสูตรสายพันธ์ุใหม่ท่ีตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในอนาคต 

 
ภาพที่ 6 ประเด็นอุปสรรคและปัญหาการศึกษาไทยท่ีผ่านมา 

ที่มา: www.google.photo.gallery 

 

3. บัณฑิตในศตวรรษที่ 21   

สิ่งท่ีบัณฑิตหรือผู้สําเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 พงึม ีประกอบด้วย  

1) การรู้กวา้งและรูล้ึก (T-Shaped, breadth and depth) คือการรู้ลกึในเชงิวชิาการและรู้กวา้งในทักษะต่าง ๆ 

ท่ีเป็น Soft Skill อาทิ การคิดวเิคราะห์ การเป็นผู้นํา ทักษะการสื่อสาร คุณธรรมจรยิธรรม เป็นต้น 

2) ส่งเสริมให้บัณฑิตเก่งในระดับโลก (Globally Talented) ไมใ่ชเ่ก่งแค่ในประเทศไทยเท่านัน้ 
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3) บัณฑิตท่ีสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สถานท่ีท่ีตนเองอาศัยอยู่ ด้วยการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เจริญขึ้น 

(Entrepreneurially Minded)  

4) เมื่อเป็นคนเก่งมคีวามสามารถแลว้ควรตอบแทนสังคม (Socially Contributing)  

5) มคีวามสามารถดา้นทักษะภาษาอังกฤษ (English Proficiency Skill)  

6) มทัีกษะการสื่อสารผ่านสื่อดจิิทัลอย่างถูกต้องเหมาะสม (Digital Skill)  

7) มี STEM Skill กล่าวคือ มีทักษะความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ

คณิตศาสตร์ เนื่องจากโลกในยุคนี้และในอนาคตจะขับเคลื่อนด้วยศาสตร์เหล่านี้เป็นส่วนมาก การดําเนินการจัดตั้ง

กระทรวงการอุดมศึกษามีแนว โน้มว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนกันยายนนี้ ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญท่ีจะมีหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบการผลิตและพัฒนากําลังคนอย่างชัดเจน อีกท้ังจะทําให้การดําเนินการต่าง ๆ ของการอุดมศกึษาคล่องตัว

และสะดวกมากขึ้น ดังนัน้การประชุมคร้ังนี้ถือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาอย่าง

เป็นทางการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ไปสู่การผลิตและพัฒนานักศึกษาให้เป็น

กําลังสําคัญของประเทศ รวมท้ังเป็นบุคลากรท่ีมีประ สิทธิภาพด้วยนโยบาย 4 นโยบาย 4 ประเด็นใหญ่ ๆ ดังนี ้

1. มหาวิทยาลัยต้องช่วยตอบโจทย์พัฒนาประเทศ ตามยุทธศาสตร์ของชาติและไทยแลนด์ 4.0 ดูแล

ศักยภาพของคนท้ังประเทศ ไม่ใช่เฉพาะนักศึกษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย จัดการเรียนการสอนแบบเรียนรู้

ตลอดชีวิต เพราะอนาคตคนเรียนอาจจะไมต่อ้งเข้ามาเรียนในมหาวทิยาลัยโดยตรง 

2. มหาวิทยาลัยต้องเปิดหลักสูตรผู้สูงอายุ เพิ่มศักยภาพของผู้สูงอายุ ท่ีจะเพ่ิมจากรอ้ยละ 25 ในปัจจุบัน 

ขณะเดียว กันมหาวิทยาลัยต้องปรับปรุงหลักสูตรให้มีความหลากหลายศาสตร์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของ

ผู้เรียนท่ีเป็นเด็กรุน่ใหม่ 

3. การวิจัย สามารถน ามาใช้ได้จริง  มีองค์ความรู้ใหม่ ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ซึ่ง

กระทรวงศกึษาธิการ จะดําเนนิการผลักดันของบวจิัยให้ได้ ร้อยละ 1 ของผลผลิตมวลรวมของประเทศในปีงบประมาณ 

2562 เพราะขณะนี้แม้งบวิจัยก้อนใหญ่จะอยู่ ท่ีมหาวิทยาลัย แต่ภาพรวมยังกระจัดกระจายและไม่เพียงพอ 

ขณะเดียวกันตอ้งขอความร่วมมอืจากภาคอุตสาหกรรม ต้องอาศัยความร่วมมอืจากภาครัฐ สนับสนุนงานวจิัย 

4. มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งต้องแลกเปลี่ยนบุคลากรร่วมกัน และต้องมีการปรับตัว ปรับหลักสูตรการ

จัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน เพราะการเรียนในอนาคตจะสอนให้เด็กเก่งศาสตร์ใด

ศาสตร์หน่ึง คณะใดคณะหนึ่ง อาจไมต่อบโจทย์ความต้องการของประเทศ การเรียนการสอนตอ้งทําให้เด็กมีความเก่ง

ครอบคลุมในหลายศาสตร์ เช่น เรียนคณะนิติศาสตร์ ก็ต้องมีความรู้ด้านรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เพื่อบูรณาการ

ความรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติตอ่ไป อย่างไรก็ตาม ขณะนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลง ในต่างประเทศมี

หลายมหาวิทยาลัยกําลังปิดตัว มหาวิทยาลัยไทยก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง ไม่เช่นนั้นก็จะไมส่ามารถเป็นกําลังสําคัญ

ในการขับเคลื่อนประเทศได้ 

 

โมเดลมหาวิทยาลัยไทย 4.0  

“เมื่อโลกเปลี่ยนไทยจึงต้องปรับ” สําหรับโมเดล ไทยแลนด์ 4.0 รัฐบาลต้องการให้เกิดการขับเคลื่อนยุค

1.0 ซึ่งเป็นยุคของการทําการเกษตรและงานหัตถกรรม ไปยุค 2.0 เป็นยุคท่ีขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมเบา และ 2.0 

ไปยุค 3.0 เป็นยุคอุตสาหกรรมท่ีมีความซับซ้อน เน้นการส่งเสริมการส่งออกและสนับสนุนการลงทุน การนําเข้า

เทคโนโลยีจากต่างประเทศ หลอมรวมกันเพื่อก้าวไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ท่ีมุ่งไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนอย่างเป็น

รูปธรรม โดยมีแนวคิดสําคัญคือ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีเน้นการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน เชื่อมโยง
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ไทยสู่ประชาคมโลก เปลี่ยนกระบวนการพัฒนาประเทศจากการปักชํา ไปสู่การสร้างรากแก้วโดยปรับเปลี่ยนจาก

เศรษฐกิจท่ีเคยพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอกเป็นหลักไปสู่การพึ่งพาตนเองโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม โดยเร่ิมจาก

รากฐานท่ีสําคัญคือการสร้างคนสู่การเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพเป็นสังคมอุดมปัญญา และเมื่อคนไทยมีคุณภาพก็จะ

นําไปสู่การสร้างวิสาหกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัต กรรมยกระดับเกษตรกรแบบดั้งเดิมสู่เกษตรกรสมัยใหม่ ยกระดับ 

SMEsแบบดั้งเดิมสู่ SMEs ท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สร้างธุรกิจบริการแบบดั้งเดิมสู่ธุรกิจบริการมูลค่าสูง เปลี่ยนคน

ท่ีมีความคิดสู่การเป็น Start up ท่ีสร้างมูลค่าทางธุรกิจ ท้ังนี้ ไทยแลนด์ 4.0 จึงเป็นโมเดลท่ีตอบโจทย์ความมั่นคง มั่ง

คั่ง ยั่งยืน ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง                  

มหาวิทยาลัยไทยมีบทบาทสําคัญในการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาและสร้างสรรค์สังคมไทยมาเป็นเวลา

ยาวนาน ท้ังในด้านวิชาการ และในด้านอื่น ๆ ในอนาคตมหาวิทยาลัยมไทยควรให้ความสําคัญและมีบทบาท

ดังต่อไปนี้ คือ 1. นําการพัฒนาและเปิดโอกาสการเรียนรู้  สร้างความเท่าเทียมในการเข้ารับการศึกษา  เพิ่ม

ทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ รวมท้ังปรับเกณฑ์อายุของนักศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  2. 

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้ทันกับยุคสมัยของศตวรรษท่ี 21 และยุคสมัยท่ีมีความเจริญทางด้านดจิิทัล 3. 

การสร้างความสามัคคี และการร่วมมอืระหวา่งมหาวทิยาลัยในหลาย ๆ เร่ือง เช่น การโอนย้ายหน่วยกิตหรือการโอน

เกรดระหว่างมหาวิทยาลัย  การทําวิจัย  สร้างนวัตกรรม  สร้างเครือข่ายในการทํางาน  4. เน้นจุดแข็งของ

มหาวทิยาลัย และส่งเสริมให้เกิดความเป็นเลิศในสาขาวิชาต่าง ๆ  5. การบริหารงานอย่างโปร่งใส ลดความซ้ําซ้อน 6. 

การวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและสร้างนวัตกรรมท่ีนําไปสู่การพัฒนาประเทศ 7. สร้าง

สถาบันการศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้ังในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ  และ 8. 

พัฒนาคุณภาพส่งเสริมความรู้ด้านภาษาท่ี 2 และภาษาท่ี 3 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมเป็นต้นทุนมนุษย์ใน

ทุก ๆ ดา้น 

 

 
ภาพที่ 7 การพัฒนาระบบการศกึษาและเป้าหมายของการปฏรูิปการศึกษาไทย 

ที่มา: www.google.photo.gallery 
 

บทสรุป 

ในยุคไทยแลนด ์4.0 มหาวทิยาลัยไทยต้องเผชญิกับความท้าทายและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไป ท้ังวัยแรงงาน 

วัยเด็ก และประชากรเด็กท่ีเข้ามหาวิทยาลัยมีจํานวนน้อยลง ซึ่งสวนทางกับจํานวนผู้สูงอายุท่ีเพิ่มขึ้น อีกท้ังยังมีการ

แข่งขันในระดับนานาชาต ิตลอดจนการเพิ่มจํานวนมหาวิทยาลัยตา่งชาตท่ีิมีศักยภาพสูง ดังนัน้ มหาวิทยาลัยไทยในยุค 
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4.0 ควรมทิีศทางในการปรับตัวให้รองรับพลวัตท่ีเปลี่ยนแปลงไป เชน่ การศึกษาอาชพีในโลกอนาคต การปรับรูปแบบ

การเรียนรู้จาก 1.0 ท่ีเรียนรู้จากอาจารย์อย่างเดียว ให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 2.0 และสร้างองค์ความรู้ 3.0 

นําไปสู่การอุดมศึกษาไทยในยุค 4.0 ท่ีมีหัวใจสําคัญ คือการสร้างนวัตกรรมและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ให้มีคุณภาพ

สูงขึ้น เน้นการเพิ่มมูลค่าทรัพยากรและผลิตภัณฑ์ เพื่อลดการนําเข้า รวมท้ังเป็นสังคมของการแบ่งปันและปรับตัวสู่

สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ยุคโลกาภิวัตน ์ มหาวทิยาลัยไทยในยุค 4.0 จึงตอ้งเตรียมจัดหลักสูตรให้เรียนหลายศาสตร์

หลายแขนง และสนองความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก โดยอาจารย์มีหน้าที่ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกในสิ่งท่ี

ผู้เรียนอยากรู้ และสามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์กับอาชีพท่ีหลากหลายได้ พร้อมเตรียมปรับให้มีการเรียนแบบ 

Non-Degree มากขึ้น เช่น การเรียนระยะสั้น 6-12 เดือน เพื่อรับประกาศนียบัตรเฉพาะทางหรือเฉพาะทักษะและ

นําไปประกอบอาชีพได้ ซึ่งสอดคล้องกับการดําเนินงานระดับสากลของ Google และ Microsoft ท่ีเปิดสอนแบบ

ออนไลน์เพื่อให้ได้ประกาศนียบัตร และมีหน่วยงานรองรับในการเข้าทํางาน การเรียนในยุคนี้ต้องมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ผ่าน

กระบวนการเรียนการสอนจิตปัญญาศึกษา และส่งเสริมทักษะ Soft skills พร้อม ๆ กับมีการ Share resources ระหว่าง

สถาบัน ปรับระบบให้โอนหน่วยกิตระหว่างคณะหรือสถาบันได้ สิ่งสําคัญคือมีมาตรการ “บัณฑิตไม่ตกงาน” จัด

เพิ่มพูนทักษะให้คนวัยทํางาน และดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีคุณค่า ท้ังนี้มหาวิทยาลัยควรปรับตัวให้

รองรับอาชีพท่ีหลากหลาย ปรับรูปแบบการเรียนรู้หัวใจสําคัญ คือ “การสร้างนวัตกรรมและพัฒนาศักยภาพ

มนุษย”์ ให้มีคุณภาพสูงขึน้ เนน้การเพิ่มมูลคา่ทรัพยากรและผลิตภัณฑ์ เป็นสังคมของการแบ่งปันและปรับตัวสู่สังคม

เศรษฐกิจฐานความรู้นอกจากนี้ มีสิ่งท่ี Google ได้ทําการวิจัยเกี่ยวกับลักษณะสําคัญท่ีทําให้คนประสบความสําเร็จ

และช่วยองค์กรได้ดี ประกอบด้วย การมีโค้ชท่ีดี, การมีทักษะการสื่อสารกับผู้อื่นได้, ทักษะในการเข้าใจผู้อื่นท่ีมีหลัก

คิดและทัศนคติท่ีแตกต่างจากเรา, มคีวามเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน, มทัีกษะการคิดวเิคราะห์และการแก้ปัญหา และสามารถ

เชื่อมโยงความหลากหลายของผู้คน หากเรานํามาปรับใช้ท้ังในด้านการแพทย์และการศึกษา ก็เชื่อว่าจะสามารถผลิต

บุคลากรท่ีมีคุณภาพสูงสู่แวดวงดา้น การแพทยแ์ละการศกึษาได้มากขึ้น 

 

 
ภาพที่ 8 การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาแก่ผู้สูงอายุเป็นหน่ึงในเป้าหมายของการปฏรูิปการศึกษาไทย 

ที่มา: www.google.photo.gallery 

 

ดังนั้น บทบาทของมหาวิทยาลัยไทยในปัจจุบันจะต้องปรับเปลี่ยนและวางเป้าหมายใหม่ คือ มุ่งพัฒนาคนวัย

ทํางาน, เปิดหลักสูตรสําหรับผู้สูงอายุ, เพิ่มหลักสูตรแบบ Non-degree ให้มากขึ้น ส่วนคณาจารย์ต้องอํานวยความ

สะดวกด้านการเรียนรู้จากของจริง และสถาบันอุดมศึกษาต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ เตรียมคนให้มีความพร้อมสําหรับ

อาชีพอนาคต รวมท้ังหาตัวตนและจุดเด่นเพื่อมุ่งเป้าได้ถูกทิศทาง การบูรณาการหลากหลายศาสตร์ เน้นสมรรถนะ 

และเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม ปลูกฝังความดี  ตลอดจนมุ่งเน้นการศึกษาท่ีต้องเตรียมคนไทยสู่สังคม 4.0 ได้แก่ 
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เรียนรู้อยา่งมีเป้าหมายเนน้สร้างนวัตกรรม, เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์, เรียนรู้เพื่อส่วนรวมและเรียนรู้เพื่อการนําไปฏิบัติ 

นอกจากนี้สถาบันอุดมศึกษา ต้องหาตัวตนและจุดเด่นของตนเองให้พบเพื่อดึงดูดให้เด็กเข้ามาเรียน พร้อมท้ังมีความ

พร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น เน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการหลายศาสตร์ เน้นสมรรถนะและ

ทักษะมากกว่าความรู ้ส่งเสริมการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม ปลูกฝังความดี ตลอดจนมุง่เน้น

การศึกษาที่ตอ้งเตรียมคนไทยสู่สังคม 4.0 ได้แก่ เรียนรู้อยา่งมีเป้าหมาย เนน้การใชค้วามรู้เพื่อสร้างนวัตกรรม, เรียนรู้

อย่างสร้างสรรค์, เรียนรู้เพื่อสว่นรวม และเรียนรู้เพื่อการนําไปปฏบัิตดิ้วย 
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องค์ประกอบแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถอืเพื่อการสื่อสารภายในองค์กร 

ตามความต้องการของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

DESIRABLE COMPONENTS OF STUDENT’S MOBILE APPLICATION FOR INTERNAL 

COMMUNICATION IN NARESUAN UNIVERSITY  
 

ปริญญา บุญชัย1* และภาสวรรณ กรกชมาศ1 

 

บทคดัย่อ 

 ปัจจุบันแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางการสื่อสารท่ีนิยมน ามาใช้ในการสื่อสารภายในองค์กร

อย่างกว้างขวาง เนื่องจากสามารถสื่อสารกันได้อย่างสะดวก แบบทันทีทันใด (real-time) และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี

ให้กับองค์กร แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจัยท่ีส าคัญต่อการเปิดรับสื่อแอปพลิเคชันเพื่อน าไปใช้สื่อสารให้มปีระสิทธิภาพ คือ 

องคป์ระกอบของแอปพลิเคชันท่ีตรงตามความตอ้งการของผู้ใช ้มหาวทิยาลัยนเรศวรเป็นองค์กรหนึ่งท่ีได้มกีารพัฒนา

แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือส าหรับใช้สื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างนิสิตกับมหาวิทยาลัย แต่อย่างไรก็ตาม นิสิตมี

การเปิดใช้แอปพลิเคชันจ านวนน้อย ท าให้การสื่อสารยังไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นวัตถุประสงค์การศึกษาคร้ังนี้ เพื่อ

ส ารวจองค์ประกอบด้านเนื้อหาการน าเสนอ รูปแบบการน าเสนอ และฟังก์ชันการท างานของแอปพลิเคชันบน

โทรศัพท์มือถือท่ีต้องการของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ผลการศึกษาพบว่า จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างนิสิตจ านวน 

392 คน ส าหรับองค์ประกอบด้านเนื้อหาการน าเสนอของแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ กลุ่มตัวอย่างนิสิตต้องการ

ทราบตารางกิจกรรมประจ าปีการศึกษามากท่ีสุด (ร้อยละ 20.85) มีความต้องการแอปพลิเคชันท่ีมีรูปแบบการ

น าเสนอท่ีทันสมัยมากท่ีสุด (ร้อยละ 74.05) และมีความต้องการสีประจ ามหาวิทยาลัย (เทา – แสด) เป็นสีของแอป

พลิเคชันมากท่ีสุด (ร้อยละ 91.06) นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างนิสิตต้องการฟังก์ชันการท างานระบบการแจ้งเตือน

กิจกรรมและข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัยแบบทันทีทันใด (Real-time) ของแอปพลิเคชันมหาวิทยาลัยนเรศวรมาก

ท่ีสุด (ร้อยละ 15.62) ซึ่งข้อมูลจากการศึกษาครัง้นี้สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการพัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับสื่อสาร

ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรและเป็นข้อมูลพื้นฐานในการน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาแอปพลิเคชันของ

มหาวทิยาลัยอื่นต่อไป 

 

ค าส าคัญ: องค์ประกอบ  แอปพลเิคชัน  การสื่อสารภายในองค์กร  มหาวทิยาลัย 
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ABSTRACT 

 Currently, mobile applications are widely used communication channels for internal communication. 

Because they can communicate easily, real-time and create a good image for the organization. The key to media 

exposure for the application to communicate effectively is the composition of the application that meets the needs 

of the user. Naresuan University is an organization that has developed mobile application for communication 

between students and the university. However, few students have used the mobile application for communicating 

in university and bring to an ineffective communication. Therefore, the purpose of this study was to explore the 

components of mobile application including content elements of the presentation, presentation format (user 

interface) and the function of mobile application on demand of Naresuan university students. The results of this 

study was based on a study of 392 sample students. For the content elements of the mobile application, the study 

indicated that sample students want to know the schedule of academic activities the most (20.85%), demand for 

applications with the most modern presentation formats (74.05%), and prefer the university color (gray-tint) for 

the color of the application (91.06%). In addition, the samples required notification function for notifying event 

schedule and news from the university (15.62). The data from this study can be used to develop applications for 

communication within Naresuan university and provide basic information to guide the development of the 

application for other universities. 

 

Keywords: Model / Mobile Application / Internal Communication / University 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ข้อมูล ข่าวสารเป็นหัวใจหลักของการด าเนินงานในทุกองค์กร ท้ังการศึกษา ธุรกิจและการบริหารประชาชน 

บุคลากรของแต่ละองค์กรมคีวามต้องการใช้สารสนเทศท่ีแตกตา่งกัน การสื่อสารภายในองค์กรท่ีด ีจะชว่ยสร้างความ

เข้าใจในนโยบายของผู้บริหาร และเป็นสิ่งเชื่อมความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลในองคก์ร (ขวัญฤดี ฮวดหุ่น, 2560) อกีทัง้

การสื่อสารในองค์กรมีบทบาทส าคัญในกระบวนการเปลี่ยนแปลงพัฒนาองค์กร (วนาวัลย์ ดาตี้, 2554) การพัฒนา

เทคโนโลยีการสื่อสารเปลี่ยนแปลงรูปแบบการติดต่อสื่อสารของมนุษย์ในบริบทต่าง ๆ อย่างมีนัยส าคัญ (พรพรรณ 

ประจักษ์เนตร, 2557) ปัจจุบันการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัย ได้มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเคร่ืองมอืในการ

สื่อสารภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile 

Application) ท่ีท าให้การสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยกับนิสิตเป็นเร่ืองง่ายและรวดเร็ว โดยการส่งการแจ้งเตือนไปยัง

โทรศัพท์มือถือเพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในองค์กรท่ีผ่านมามหาวิทยาลัยชั้นน าต่างประเทศ ได้น า

แอปพลิเคชันไปประยุกต์ใช้เพื่อการสื่อสารภายในองค์กร และได้รับความส าเร็จและเป็นท่ีนิยมกันอย่างแพร่หลาย

เนื่องจากแอปพลเิคชันมขี้อดีท่ีช่วยให้ผู้ใชง้านสามารถใชไ้ด้โดยไม่ตอ้งเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในบางฟังก์ชัน การท างานท่ี

ประมวลผลได้รวดเร็ว จึงท าให้ได้รับความนยิมอย่างมาก (เกรยีงกานต์ กาญจนะโภคนิ, 2555) อกีทัง้มหาวทิยาลัยชั้น

น าในประเทศไทยก็เร่ิมเล็งเห็นความส าคัญในการน าแอปพลิเคชันมาประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อให้เกิดบริการใหม่ ๆ 

ให้กับนิสิต การใช้เคร่ืองมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย เป็นช่องทางการสื่อสารท่ีสามารถเข้าถึงได้ทุกท่ีทุก

เวลา (พริิยา ศริิวรรณ, 2560) แตอ่ย่างไรก็ตาม การพัฒนาแอปพลเิคชันเพื่อใชง้านในแตล่ะมหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องมี
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การศึกษาความต้องการของผู้ใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกท้ังมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัย

ให้มากที่สุด  

มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก ได้พัฒนาแอปพลิเคชันท้ังใน

ระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS) และแอนดรอยด์ (Android) แต่แอปพลิเคชันยังไม่ได้รับการตอบรับจากนสิิตเท่าที่ควร 

สะท้อนได้จากการส ารวจผลตอบรับของผู้ใช้งานในขั้นต้นพบว่ามีหลายปัจจัยท่ีผู้ใช้ไม่เลือกใช้ ยกตัวอย่างเช่น เนื้อหา

ข้อมูลท่ีน าเสนอ ฟังก์ชันการท างานยังไม่ตรงความต้องการและการใช้งานยาก ดังนั้นการพัฒนาแอปพลิเคชันให้เกิด

การใช้งานอย่างยั่งยืนจึงจ าเป็นต้องการมีการศึกษาความต้องการองค์ประกอบภายในแอปพลิเคชันของผู้ใช้ (User) 

เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการพัฒนาแอปพลิเคชันท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป จึงเป็นท่ีมาของวัตถุประสงค์ในการวจิัยคร้ัง

นี้ เพื่อส ารวจองค์ประกอบของแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือท่ีนิสิตต้องการ เพื่อน าไปสู่การออกแบบแบบจ าลอง

และตน้แบบแอปพลเิคชันบนโทรศัพท์มือถือเพื่อการส่ือสารภายในมหาวิทยาลัยส าหรับนสิิตมหาวทิยาลัยนเรศวร  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อส ารวจองค์ประกอบของแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือท่ีต้องการของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรและใช้

ข้อมูลท่ีได้น าไปวิเคราะห์และออกแบบระบบแผนภาพการท างานของผู้ใช้ระบบและความสัมพันธ์กับระบบย่อย  (Use 

Case Diagram) 

 

ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ได้ส ารวจองค์ประกอบของแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือท่ีต้องการของนิสิตมหาวิทยาลัย

นเรศวร โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างประชากรคือ

นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน 392 คน จากจ านวนนิสิตท้ังหมด 19,117 คน ซึ่งใช้สูตร

ค านวนขนาดตัวอย่างของ Yamane (1973) ได้ด าเนินการเก็บตัวอยา่งและวิเคราะห์ข้อมูลในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 

2561 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 

 

กรอบแนวคดิวิจัย 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในการส ารวจความต้องการ

องค์ประกอบของแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือท่ีต้องการของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีการศึกษาแนวคิด

ทฤษฎีการสื่อสารในองค์กร แนวคิดสื่อใหม่ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อดิจิทัล หลักการ

ออกแบบแอปพลิเคชันและแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเทคนิคการน าเสนอเป็นพื้นฐานในการวิจัย โดยองค์ประกอบท่ี

ศกึษาจะประกอบไปด้วยด้านเนื้อหาการน าเสนอ รูปแบบการน าเสนอ และฟังก์ชันการท างานของแอปพลิเคชันเพื่อให้

ทราบถึงความต้องการฟังก์ชันและข้อมูลการน าเสนอผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูล

พื้นฐานน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงตน้แบบแอปพลเิคชันบนโทรศัพท์มือถือส าหรับการสื่อสารภายในองคก์ร โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงมหาวทิยาลัยนเรศวร กรอบแนวคิดการวิจัยแสดงให้เห็นดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวจิัย 

 

วิธีด าเนนิการวิจัย 

การศึกษาคร้ังนี้เป็นการวจิัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลโดย

แบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารภายในองค์กรและด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ จ านวน 3 ท่าน (ศธ 0527.02/ว 2601) โดยมีผลการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือจากการแปรผลค่า IOC 

ท้ัง 3 ท่าน อยู่ท่ี 0.98 ซึ่งอยู่ในระดับใช้ได้ค าถามในแบบสอบถามตรงตามวัตถุประสงค์และเนื้อหาของการวิจัย 

แบบสอบถามในการวิจัยประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป และ ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความ

ต้องการของนิสิต โดยสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ต าบลท่าโพธ์ิ อ าเภอเมือง จังหวัด

พิษณุโลก จาการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวนท้ังสิ้น 392 คน โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีค านวณได้จากสูตรของ 

Taro Yamane ซึ่งแบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบความตรงและความเชื่อมั่นเรียบร้อยก่อนน าไปใช้จริง ซึ่ง

แบบสอบถามมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 95% 

การวเิคราะห์ขอ้มูล ใชส้ถิตเิชงิพรรณนา (Descriptive statistics) โดยใชโ้ปรแกรม SPSS เวอร์ชัน 17.0 

งานวจิัยนี้ได้รับการผา่นการรับรองจริยธรรมการวจิัยในมนุษย์จากคณะกรรมการวจิัยในมนุษย ์มหาวิทยาลัย

นเรศวร (COA No. 207/2018, IRB No. 0257/61) 

 

ผลการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้ได้สอบถามกลุ่มตัวอย่างนิสิตจ านวน 392 คน ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลท่ัวไปดังตารางท่ี 1 จาก

ตารางพบว่า กลุ่มตัวอย่างนิสิตท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 97.45 ก าลัง

ศกึษาอยู่ช้ันปีท่ี 4 คิดเป็นร้อยละ 34.69 ศกึษาในคณะในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 

41.84 และนสิิตใชโ้ทรศัพท์มือถือระบบปฏบัิตกิาร iOS มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57.40 

  

 

 

 

 

องคป์ระกอบแอปพลเิคชันบนโทรศัพท์มือถือ 

แนวคดิทฤษฎ ี

- แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารในองคก์ร 

- แนวคิดสื่อใหม ่

- แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤตกิรรม

การเปิดรับสื่อดจิิทัล 

- หลักการออกแบบแอปพลเิคชัน 

- แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเทคนิคการ

น าเสนอ 

ความตอ้งการการสื่อสารภายในองค์กร 

ผ่านแอปพลเิคชันบนโทรศัพท์มือถอื 

 

ต้นแบบแอปพลเิคชันบนโทรศัพท์มอืถอื

ส าหรับการสื่อสารภายในองค์กร 

เนือ้หาการน าเสนอ รูปแบบการน าเสนอ ฟังก์ชันการท างาน 
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ตารางที ่1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ล าดับ คุณสมบัติ จ านวน ร้อยละ 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

ระดับการศกึษา 

     ปริญญาตรี 

     ปริญญาโท 

ระดับช้ันการศึกษา 

     ชัน้ปีท่ี 1 

     ชัน้ปีท่ี 2  

     ชัน้ปีท่ี 3 

     ชัน้ปีท่ี 4  

กลุ่มสาขาวิชา 

     วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    

     วทิยาศาสตร์สุขภาพ 

     มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ระบบปฏบัิตกิารของโทรศัพท์มือถอืท่ีใชง้านปัจจุบัน 

     iOS 

     Android 

 

382 

10 

 

58 

64 

134 

136 

 

126 

102 

165 

 

225 

167 

 

97.45 

2.55 

 

14.80 

16.33 

34.18 

34.69 

 

32.14 

26.02 

41.84 

 

57.40 

42.60 

 

การศึกษาองค์ประกอบด้านเนื้อหาการน าเสนอของแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มอืถือท่ีต้องการของนิสิต จาก

การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการทราบตารางกิจกรรมประจ าปีการศึกษามากที่สุด ส่วนการแนะน างาน/การหา

รายได้พเิศษ เป็นขอ้มูลท่ีนิสติต้องการทราบน้อยท่ีสุด ซึ่งมีรายละเอยีดดังตารางที่ 2 

 

ตารางที ่2 ข้อมูลการสื่อสารภายในองค์กรมหาวทิยาลัยนเรศวรท่ีกลุ่มตัวอยา่งตอ้งการทราบ  

ข้อมูลการสื่อสารภายในองคก์รมหาวทิยาลัยนเรศวรที่นสิติต้องการทราบ ความถี ่ ร้อยละ 

1. ตารางกิจกรรมประจ าปกีารศึกษา 

2. ข่าวสารของคณะ หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวทิยาลัย 

3. ข้อมููลตดิตอ่หน่วยงานในภายองค์กร 

4. สถานท่ีต้ังอาคารและหนว่ยงานตา่ง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

5. สื่อวีดทัิศน์แนะน ากิจกรรมตา่ง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

6. ประวัตคิวามเป็นมาของผู้บริหารและมหาวิทยาลัยนเรศวร 

7. ภาพการจัดกิจกรรมภายในมหาวทิยาลัยนเรศวร 

8. แนะน างาน/การหารายได้พิเศษ 

283 

236 

226 

198 

147 

133 

133 

1 

20.85 

17.39 

16.65 

14.59 

10.83 

9.80 

9.80 

0.07 

 

การศึกษาองค์ประกอบด้านรูปแบบการน าเสนอของแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือท่ีต้องการของนสิิต จาก

การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการต้องการรูปแบบท่ีทันสมัยมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 74.05 และนิสิตมีความ
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ต้องการสีประจ ามหาวิทยาลัย (เทา – แสด) เป็นสีของแอปพลิเคชันมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 91.60 ซึ่งมีรายละเอียด

ดังตารางที่ 3 

 

ตารางที ่3 รูปแบบการน าเสนอของแอปพลเิคชันบนโทรศัพท์มือถือท่ีต้องการของกลุ่มตัวอยา่ง 

การน าเสนอของแอปพลเิคชนั ความถี ่ ร้อยละ 

รูปแบบการน าเสนอ 

1. ทันสมัย 

2. เรียบง่ายวชิาการ 

3. ลายเส้นการ์ตูน 

4. ลายไทย 

5. คลาสสิค 

เฉดสีแอปพลเิคชัน 

1. สีประจ ามหาวิทยาลัย (เทา – แสด) 

2. สีอ่ืน ๆ ได้แก ่สีขาว สีฟา้ สีม่วง สีด า สีแดง สีชมพูและสีเขียว 

 

291 

47 

35 

18 

2 

 

360 

33 

 

74.05 

12.02 

8.91 

4.58 

0.51 

 

91.60 

8.40 

 

การศึกษาองค์ประกอบด้านฟังก์ชันการท างานของแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือท่ีต้องการของนิสิต จาก

การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการฟังก์ชันการท างานของแอปพลิเคชันมหาวิทยาลัยนเรศวร มากท่ีสุดคือ ระบบ

การแจ้งเตือนกิจกรรมและข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัยแบบทันทีทันใด (Real-time) คิดเป็นร้อยละ 15.62 ซึ่งมี

รายละเอยีดดังตารางที่ 4 

 

ตารางที ่4 ฟังกช์ันการท างานของแอปพลเิคชันมหาวทิยาลัยนเรศวรท่ีกลุม่ตัวอย่างตอ้งการ  

ฟังก์ชันการท างานของแอปพลิเคชนัมหาวทิยาลัยนเรศวรที่กลุ่มตัวอยา่งต้องการ ความถี ่ ร้อยละ 

1. ระบบการแจ้งเตอืนกิจกรรมและข่าวสารจากทางมหาวทิยาลัยแบบทันทีทันใด 

(Real-time) 

2. ระบบการแจ้งเตอืนการรายงานผลการเรียนแบบทันทีทันใด (Real-time) 

3. ระบบบริการติดตามเอกสารออนไลน์ 

4. ระบบเชื่อมตอ่กับหนว่ยงานภายในมหาวิทยาลัย เช่น การขอรับบริการจอง

หนังสือออนไลน ์

5. ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง 

6. ระบบถาม-ตอบค าถามอัตโนมตั ิข้อมูลเบือ้งต้นส าหรับนสิิต 24 ชั่วโมง 

7. ระบบร้องเรียนส าหรับนสิิต 

8. ระบบน าทางผ่านสัญญาณ GPS ไปยังสถานที่ตา่ง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

9. ระบบแจ้งเตอืนกิจกรรมวันส าคัญของมหาวทิยาลัย 

10. ระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ 

276 
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2 
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รวม  100 
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ผลการออกแบบและวิเคราะห์ระบบความสัมพันธ์ภายในต้นแบบแอปพลิเคชันมหาวิทยาลัยนเรศวรโดยใช้

หลักการ Use Case Diagram เพื่อให้นักพัฒนาโปรแกรมสามารถน าผลการวิจัยไปต่อยอดและพัฒนาระบบได้ตาม

ความตอ้งการของนิสติโดยคัดเลอืกฟังก์ชันการท างาน 5 อันดับแรกมาออกแบบและวิเคราะห์ระบบ ตน้แบบระบบท่ีได้

จะแบ่งออกเป็นสองส่วนคอืส่วนของนิสิตและส่วนของมหาวทิยาลัยท่ีจะใชใ้นการตดิตอ่สื่อสาร มท้ัีงความสัมพันธ์แบบ

ส่วนขยายท่ีจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดก็ได้ขึ้นอยู่กับสถาณการณ์ (Extend) และความสัมพันธ์แบบเรียกใช้ท่ีจ าเป็นต้อง

เกิดขึ้นทุกคร้ัง (Include) ส่วนของมหาวิทยาลัยสามารถส่งการแจ้งเตือนกิจกรรมข่าวสาร ผลการเรียน การติดตาม

เอกสารของนิสติและการติดต่อหนว่ยงานภายในไปยังนิสิตได้ผ่านบริการเว็บเซอร์วิส (Web Service) ของมหาวิทยาลัย

นเรศวร โดยนิสิตอยู่ในสถานะของผู้รับสาร และในส่วนของการรับข้อมูลจากนิสิตมหาวิทยาลัยจะได้รับการแจ้งเหตุ

ฉุกเฉินจากนิสติไปยังมหาวทิยาลัยผ่านระบบแอปพลเิคชันมหาวทิยาลัยเชน่กัน รายละเอยีดแสดงให้เห็นดังภาพท่ี 2 

 

 
 

ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของระบบระหว่างนสิิตกับมหาวิทยาลัยและหนา้ที่การท างานภายในระบบ  

ตามหลักการ Use Case Diagram 

 

อภปิรายผลการวิจัย 

 การศึกษาคร้ังนี้ ได้ศึกษาความต้องการของผู้ใช้แอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็น

ข้อมูลในการน าไปพัฒนาแอปพลเิคชันตอ่ไป สอดคล้องกับหลักการการออกแบบและวิเคราะห์ระบบ (System analysis 

design) ในการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใชใ้นการสื่อสารภายในองคก์ร ตอ้งมีการออกแบบอย่างเป็นระบบ 

และน าเสนอฟังก์ชันการท างานตามความต้องการของผู้ใช้เท่านั้น หากมีระบบการท างานมากเกินไปจะท าให้

ประสิทธิภาพการท างานของแอปพลิเคชันลดนอ้ยตามลงไปด้วย (อรยา ปรีชาพานิช, 2558) อีกท้ังตามทฤษฎีพื้นฐาน

หลักการออกแบบงานกราฟิกจะต้องค านึงถึงความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งานและองค์กรเป็นหลัก  เข้าใจใน

ประสบการณ์ของผู้ใช้ (User Experience, UX) เพื่อน าไปสู่การออกแบบท่ีตรงตามความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริง 
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ดังนั้นการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องศกึษาท าความเข้าใจเป้าหมาย และความต้องการ

ของผู้ใช้กอ่นการออกแบบและพัฒนา (Dabner et al., 2017) 

 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือนั้น ในเชิงเทคนิคไม่ควรใส่ฟังก์ชันการท างานมากเกินไป เพื่อให้

การท างานของแอปพลิเคชันมีความเสถียร ดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการของนิสิต การพัฒนาแอปพลิเคชันบน

โทรศัพท์มือถือส าหรับนสิิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ควรมีระบบการแจ้งเตือนกิจกรรมและข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัย

แบบทันทีทันใด (Real-time) ระบบการแจ้งเตือนการรายงานผลการเรียนแบบทันทีทันใด (Real-time) ระบบบริการ

ติดตามเอกสารออนไลน์ ระบบเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เช่น การขอรับบริการจองหนังสือออนไลน์  

และระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง จะเห็นได้ว่าทุกระบบฟังก์ชันการท างานท่ีนิสิตตอ้งการนั้น มีลักษณะข้อมูลท่ีเป็น

แบบทันทีทันใด (Real-time) และมีความเกี่ยวข้องกับการด าเนนิชีวิตประจ าวันในการศกึษาในมหาวิทยาลัย สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ Bomhold (2013) ท่ีได้ศึกษาถึงความถี่ของการใช้งานแอปพลิเคชันของนิสิตระดับปริญญาตรี 

มหาวทิยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยนิสติจะใชง้านแอปพลเิคชันประเภทสังคมและการสื่อสารมากที่สุด 

ซึ่งเนื้อหาข้อมูลท่ีนิสิตต้องการทราบจากแอปพลิเคชันมากท่ีสุดคือ ตารางกิจกรรมประจ าปีการศึกษา ท้ังนี้ 

เนื่องมาจากกิจกรรมในมหาวิทยาลัยมมีากและนิสติให้ความส าคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมมากขึน้ เพราะมหาวทิยาลัย

นเรศวรได้จัดท าระบบทรานสคริปส์กิจกรรมขึ้น ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมบังคับ และกิจกรรมเลือกเสรี นอกจากนี้ 

นิสิตท่ีมีการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) จ าเป็นต้องเก็บสะสมชั่วโมงกิจกรรมและกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเป็นไปตาม

ข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย นิสิตจึงจ าเป็นต้องรู้ก าหนดการของกิจกรรมต่าง ๆ ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลท่ีท าให้นิสิตมี

ความต้องการทราบตารางกิจกรรมประจ าปีการศึกษามากที่สุด ในทางกลับกันสิ่งท่ีนิสิตต้องการทราบน้อยท่ีสุดใน 7 

อันดับ คือ ประวัติความเป็นมาของผู้บริหารและมหาวิทยาลัยและภาพการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย ท้ังนี้อาจ

เนื่องมาจาก นิสิตมีความเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวนิสิตสามารถหาข้อมูลได้เองและไม่เหมาะสมจะแสดงในแอปพลิเคชัน

ของมหาวิทยาลัย แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเสนอให้มีการแนะน างานและการหารายได้

พเิศษภายในแอปพลเิคชันเพิ่มเตมิอีกดว้ย 

ในส่วนของรูปแบบการน าเสนอของแอปพลิเคชัน กลุ่มตัวอย่างนสิิตส่วนใหญ่มีความต้องการแอปพลิเคชันท่ี

มีความทันสมัยมากกว่ารูปแบบเรียบง่ายวิชาการประมาณ 6.2 เท่า เนื่องจากกลุ่มตัวอยา่งนสิิตเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ท่ี

ให้ความสนใจกับรูปแบบท่ีทันสมัย นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังต้องการแอปพลิเคชันท่ีมีสีประจ ามหาวิทยาลัย (เทา – 

แสด) เป็นสีหลักในการออกแบบ เพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน นอกจากนี้ควรเลือกใช้สีและขนาด

ตัวอักษรและไอคอนท่ีชัดเจนเพื่อท าให้ผู้ใช้ประทับใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน (จันทิรา แซ่เตียว และสุรีรัตน์ อินทร์

หมอ้, 2560) โดยผลท่ีได้สอดคล้องกับการออกแบบแอปพลิเคชันของมหาวทิยาลัยอ่ืนท่ีใชส้ีประจ ามหาวิทยาลัยเป็นสี

หลักในการออกแบบ เชน่ แอปพลเิคชันมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ใชส้ีม่วง แอปพลเิคชันจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัยสีชมพ ู

 การศึกษาคร้ังนี้แสดงให้เห็นว่า องค์ประกอบของแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือท่ีตรงตามความต้องการ

ของนิสิตเพื่อการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรนั้น มีความสอดคล้องกับหลักการสื่อสารภายในองค์กรท่ีต้อง

สื่อสารข้อมูลให้ชัดเจน ถูกต้อง ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย สามารถเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการสื่อสารภายในองค์กรอย่างสูงสุด (พิริยา ศิริวรรณ, 2559) จากหลักการเบื้องต้นการออกแบบ

แอปพลิเคชันท่ีดีได้รับความนิยมท าให้เกิดความยอมรับการใช้งานแอปพลิเคชันจากผู้ใช้งานนั้น จ าเป็นต้องมีการ

ออกแบบและพัฒนาให้มีความง่าย ไม่ซับซ้อน และมีข้อดีมากกว่าแอปพลิเคชันเดิมท่ีมีอยู่ (Rogers M., 1995) ข้อมูล

จากการศึกษาคร้ังนี้เป็นข้อมูลส าคัญท่ีจะน าไปพัฒนาปรับปรุงแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือของมหาวิทยาลัย

นเรศวรท่ีสามารถเป็นเคร่ืองมือการสื่อสารได้ท้ังในรูปแบบช่องทางการสื่อสารแบบเป็นทางการ (Formal 

Communication) และแบบไม่เป็นทางการ (Informal Communication) เพื่อประยุกต์ให้เกิดการสื่อสารภายในองค์กรท่ีมี
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ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ (To et al., 2015) และเป็นแนวทางส าหรับมหาวทิยาลัยอื่นในการน าข้อมูลจากการศึกษานี้ไป

ฐานในการส ารวจความต้องการของนสิิตท่ีจะพัฒนาแอปพลเิคชันท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะ  

 การประสบความส าเร็จในการสื่อสารภายในองค์กรผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ นอกเหนือจาก

ทราบความต้องการของผู้ใชแ้ลว้ ยังต้องค านึงถึงขอ้จ ากัดของการท างานแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือท่ีอาจกระทบ

ความพงึพอใจในการใชง้านแอปพลิเคชันได้ อาทิ การใช้งานต้องอาศัยการเชื่อมต่อกับสัญญาณอินเตอร์เน็ต และตอ้ง

อาศัยเวลานานในการดาวน์โหลดขอ้มูลท่ีมีขนาดใหญ่ ดังนัน้จึงควรมกีารศึกษาวิจัยในประเด็นดังกลา่วตอ่ไป 
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การบังคับใช้โทษปรับแบบรายวันและรายได้ในกระบวนการยุติธรรมของไทย 

THE ENFORCEMENT OF THE DAY FINE PENALTY IN THE THAI JUSTICE SYSTEM 

 
นันทิกา  บุญอาจ1, รสรินทร์  อยูเ่ย็น และฉายจิต  ทองแหยม 

 

บทคดัย่อ 

การลงโทษด้วยการบทลงโทษท่ีเรียกว่า โทษปรับ  ถือว่าเป็นการลงโทษท่ีกระท าตอ่ทรัพย์สินของผู้ท่ีกระท า

ความผิด  ซึ่งในประเทศไทยในระบบการลงโทษแบบ  Fixed  Fines  กล่าวคือเป็นการก าหนดโทษตามกฎหมายท่ีมี

อัตราโทษสูงสุดและต่ าสุด  ให้ศาลใช้ดุลพินิจพิจารณาตามความร้ายแรงของการกระท าความผิดในแต่ละกรณี  โดย

ผู้กระท าความผิดแตล่ะคนจะได้รับโทษในอัตราเดียวกันหากความร้ายแรงของความผิดมีเท่าเทียมกัน  โดยไม่ค านงึถึง

ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้กระท าความผิดแต่ละบุคคล  หลายประเทศท่ัวโลกจึงปรับเปลี่ยนการลงโทษปรับแบบใหม่  

โดยน าระบบโทษปรับแบบ  Day  Fine  โดยน าเอารายได้รายวันมารวมค านวนกับความร้ายแรงของการกระท า

ความผิดเพื่อหาค่าปรับท่ีเหมาะสมกับผู้กระท าความผิดแต่ละบุคคล  ซึ่งหากประเทศไทยน าเอาโทษปรับแบบดังกล่าว

มาบังคับใช ้ ยอ่มเกิดผลดีตอ่การบังคับใชโ้ทษปรับกับผู้กระท าความผิดในแต่ละบุคคลมากยิ่งขึ้น 

 

ค าส าคัญ: โทษปรับ  ค่าปรับ  รายได้รายวัน  อัตราโทษสูงสุดและต่ าสุด   

 

ABSTRACT 

 Penalties for penalties called penalties are penalties for the offender's property. In Thailand, the Fixed 

Fines system is punishable by law that has the highest and lowest penalties. The court shall take discretion in 

considering the seriousness of the offense in each case. Each offender will be penalized at the same rate if the 

seriousness of the offense is equal. Regardless of the economic status of each offender. Many countries around 

the world are adjusting to new penalties. The Day Fine penalty system applies daily revenue to the calculation 

of the seriousness of the offense to decide the right fine for each offender. If Thailand applies such a penalty to 

enforce. It is good to enforce the fine with the offender in the person more. 

 

Keywords: Penalty fine / Daily earnings / Highest lowest penalties 
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บทน า 

มนุษย์ถือว่าเป็นสัตว์สังคมประเภทหนึ่ง  เนื่องจากมนุษย์ด าเนินชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างเป็นกลุ่ม  ท้ังนี้เพื่อการ

อาศัยอยู่ร่วมกัน  และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  การรวมตัวของมนุษย์จึงเร่ิมต้นเป็นสังคมเล็ก  ๆ  จนพัฒนาสู่สังคม

เมืองท่ีมีผู้คนอยู่ในพื้นท่ีเดียวกันมากมาย  มีการด ารงชีวิตและฐานะทางสังคมท่ีแตกต่างกันตามแต่ความเป็นอยู่และ

การด าเนินชีวิตของแต่ละครอบครัวหรือแต่ละบุคคลนั่นเอง  เมื่อมีการอยู่รวมกันเป็นสังคม  การจะท าให้มนุษย์

ประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบระเบียบเพื่อความเรียบร้อยเป็นแบบแผนเดียวกันจึงจ าเป็นจะต้องมีกฎหมาย  ซึ่งบัญญัติ

ขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่ออ านวยความสะดวกของประชาชนในสังคม  และก าหนดกรอบระเบียบในสังคมให้เป็น

รูปธรรมและแน่นอนว่า  สิ่งใดท่ีกระท าแล้วเป็นสิ่งท่ีผิดกฎหมาย  ไม่สามารถกระท าได้  หากมีผู้หนึ่งผู้ใดกระท าสิ่งท่ี

กฎหมายได้หา้มไวน้ัน้  ผู้น้ันยอ่มจะถือวา่เป็นบุคคลท่ีกระท าความผิด  และจะต้องถูกลงโทษตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้

นั่นเอง   

การลงโทษตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา  18  นั้นมีอยู่ท้ังหมด  5  ประการ  

ดังตอ่ไปนี ้

(1) โทษประหารชีวิต 

(2) โทษจ าคุก 

(3) โทษกักขัง 

(4) โทษปรับ 

(5) โทษริบทรัพย์สนิ 

ในปัจจุบันพบว่า  มีการน าโทษปรับมาใช้กับการพิจารณาตัดสินคดีมากท่ีสุด เนื่องจากการลงโทษปรับเป็น

วิธีการลงโทษท่ีสะดวก  รัฐเสียค่าใช้จ่ายน้อย  และไม่ส่งผลกระทบต่อเสรีภาพของผู้กระท าความผิด  อีกท้ั งไม่

ก่อให้เกิดผลรา้ยเหมอืนการลงโทษจ าคุก  เนื่องจากโทษจ าคุกนั้นกระทบตอ่เสรีภาพ  ท าให้ผู้กระท าความผิดถูกสังคม

เกลียดชัง  หรือถูกประณาม  

โทษปรับ  ถือเป็นโทษทางอาญาชนิดหนึ่ง  โดยเป็นการบังคับเอากับทรัพย์สินของผู้กระท าความผิดหรือท่ี

เรียกกันว่า  “มาตรการทางทรัพย์สิน”  ซึ่งเป็นมาตรการทางกฎหมายท่ีบังคับเอากับทรัพย์สินหรือผู้กระท าความผิด

ท้ังท่ีเป็นบุคคลธรรมดาและนติบุิคคล  โดยมีจุดมุง่หมายให้ผู้กระท าความผิดได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการ

ถูกบังคับเอากับทรัพย์สิน  และเกิดความเข็ดหลาบไม่กลับมากระท าความผิดซ้ าอีก  ลักษณะเด่นของโทษปรับคือ 

สามารถบังคับได้อยา่งรวดเร็ว  ประหยัด  ผู้ต้องโทษไมต่อ้งไปปะปนกับผู้กระท าความผิดฐานอ่ืนๆ ท่ีร้ายแรง  รัฐได้เงิน

ค่าปรับน ามาใชพ้ัฒนาประเทศ(กานดา  ปานค า, 2557, หนา้  7-18) 

การลงโทษปรับทางอาญาแบง่ออกเป็น  4  ประเภท  คือ 

1. การปรับตามจ านวนท่ีกฎหมายก าหนด  (Ordinary  Fine)  โดยแยกออกเป็นขั้นสูงสุดและขั้นต่ าสุด  เป็น

การก าหนดโทษปรับท่ีแน่นอน  (Fixed  Sum)  กล่าวคือจะปรับได้ไม่ต่ ากว่าท่ีกฎหมายก าหนดและต้องไม่เกินอัตราท่ี

กฎหมายก าหนด  โดยการก าหนดจ านวนของค่าปรับดังกล่าวเปิดโอกาสให้ศาลใช้ดุลพินิจ  ซึ่งศาลจะต้องก าหนด

อัตราโทษปรับดังกล่าวให้ได้สัดสว่นและเหมาะสมกับผู้กระท าความผิดแตล่ะบุคคล 

2. การลงโทษปรับตามจ านวนเท่าของผลประโยชน์ทีได้รับจากการกระท าความผิด  มีจุดมุ่งหมายท่ีจะ

คุ้มครองความมั่นคงทางเศรษฐกิจและประเทศชาติ  การก าหนดโทษปรับท่ีหนักก็เพื่อให้ผู้กระท าความผิดเข็ดหลาบ  

ไม่กล้าท่ีจะกระท าความผิดหรือไม่กระท าความผิดซ้ าอีก  ท้ังนี้การลงโทษปรับโดยก าหนดตามจ านวนเท่าของ

ผลประโยชน์ท่ีได้รับดังกล่าว  เป็นการก าหนดอัตราโทษปรับเพื่อมุ่งคุ้มครองผลประโยชน์ของมหาชนเป็นหลัก  โดย

มไิด้ค านงึถึงฐานะทางเศรษฐกิจของผู้กระท าความผิดแตอ่ย่างใดว่าจะมเีงินเพยีงพอช าระค่าปรับหรือไม่ 
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3. การลงโทษปรับตลอดระยะเวลาที่มีการกระท าที่ฝืนกฎหมาย  คือตลอดระยะเวลาท่ีผู้กระท าความผิดได้

กระท าความผิดอยู่นั้น  ผู้กระท าความผิดจะต้องเสียค่าปรับอยู่ตลอดระยะเวลานั้น  โดยการเสียค่าปรับจะยกเลิกก็

ตอ่เมื่อผู้กระท าความผิดไมก่ระท าความผิดอีกตอ่ไป   

การลงโทษปรับท้ัง  3  ประเภทดังกล่าวยังมีข้อบกพร่องในด้านความเหมาะสมเกี่ยวกับรายได้ของผู้กระท า

ผิดแต่ละคนท่ีจะน ามาใช้ในการช าระค่าปรับ  กล่าวคือ  ในกรณีท่ีผู้กระท าความผิดท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดี  กระท า

ความผิดในฐานเดียวกันกับผู้กระท าความผิดท่ีมีฐานะยากจน  การลงโทษในอัตราท่ีเท่ากัน  หรือในอัตราท่ีขึ้นอยู่กับ

ดุลพินิจของเจ้าพนักงานหรือศาลท่ีไม่มีกฎเกณฑ์ก าหนดไว้  ย่อมไม่ก่อให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์ของการลงโทษ

ปรับ  เพราะผู้กระท าความผิดท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดีจะไมรู้่สกึเจ็บปวดหรือเสียหายจากการลงโทษปรับดังกล่าว  แต่

ในทางกลับกันท่ีอาจจะก่อให้เกิดผลเสียแก่ผู้กระท าความผิดท่ีมีฐานะยากจน 

4. การลงโทษปรับแบบก าหนดตามวันและรายได้  (Day  Fine)  เป็นการลงโทษปรับแบบก าหนดให้อัตรา

ค่าปรับมีความสัมพันธ์กับรายได้โดยเฉลี่ยแต่ละวันของผู้กระท าความผิด  โดยหน้าท่ีประการส าคัญของการลงโทษ

ปรับแบบ  Day  Fine  คือ  การค านวณค่าปรับให้เหมาะสมกับฐานะของผู้กระท าความผิดเป็นรายบุคคลไป  เพื่อให้

การลงโทษดังกล่าวมีผลในการยับยั้ง  ป้องปรามผู้กระท าความผิด  และเกิดประสิทธิผลเสมอภาคกันในผู้กระท า

ความผิดทุกราย  (พชิยนต์  นิพาสพงษ์, 2542, หนา้ 34 – 39) 

เมื่อพิจารณาข้อดีของโทษปรับแล้ว  ผู้เขียนเห็นว่ามีข้อดีกว่าอัตราโทษอื่นหลายประการ  ไม่ว่าจะมผีลท าให้

ผู้กระท าความผิดเข็ดหลาบได้ดีกว่าโทษจ าคุกในระยะสั้น  เพราะไมต่้องเข้าไปรวมอยูก่ับผู้ต้องโทษจ าคุก  การลงโทษ

ปรับยังไม่เกิดความอับอาย  และโทษปรับอาจก าหนดให้เหมาะสมกับฐานะผู้กระท าความผิดได้  นอกจากนี้โทษปรับ

เหมาะสมกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจหรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์  ท้ังน้ีรัฐบาลยังสามารถจัดเก็บรายได้

จากค่าปรับ เพื่อน าค่าปรับท่ีเก็บได้จากผู้กระท าความผิดดังกล่าวไปบริหารจัดการประเทศในดา้นตา่ง ๆท่ีจ าเป็นต่อไป

ได้  และประการสุดท้ายคือการลงโทษปรับไม่ท าให้รัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างเรือนจ า  และค่าอาหารส าหรับ

ผู้ต้องขัง  แต่เมื่อพิจารณาข้อเสียของโทษปรับก็ยังมีประเด็นท่ีต้องพจิารณาเช่นกัน  ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับการ

ลงโทษปรับเป็นการลงโทษท่ีไม่เสมอภาค  ผู้กระท าความผิดซึ่งมีฐานะยากจนอาจได้รับความเดือดร้อนมากกว่า

ผู้กระท าความผิดท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดี  ประเด็นในทางด้านผู้กระท าความผิด  และในกรณีท่ีผู้กระท าความผิดท่ีมี

ฐานะทางเศรษฐกิจดี  แม้จะถูกปรับเป็นเงินจ านวนมากก็ไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ  หรือในกรณีท่ีผู้กระท าความผิดมี

ฐานะยากจน  ไม่สามารถช าระค่าปรับได้จึงต้องถูกกักขังแทนค่าปรับท าให้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการลงโทษ  

หรือในด้านของครอบครัวผู้ท่ีกระท าความผิดนั้น  การลงโทษปรับบุคคลผู้กระท าความผิดย่อมมีผลกระทบต่อ

ครอบครัวผู้นั้น  เนื่องจากเงินรายได้ของครอบครัวต้องน ามาช าระค่าปรับ  จึงท าให้รายได้อันเกิดร่วมกันภายใน

ครอบครัวไมเ่พยีงพอ  น ามาซึ่งปัญหาการจัดสรรปันสว่นเงินในครอบครัว  อันจะน ามาซึ่งปัญหาอาชญากรรมและการ

กระท าความผิดเพื่อน ามาใช้จ่ายภายในครอบครัวต่อไป  ประเด็นสุดท้ายคือโทษปรับในประเทศท่ีใช้ระบบประมวล

กฎหมายอาจไมย่ดืหยุ่นตามระบบเศรษฐกิจและค่าของเงิน  เป็นต้น 

ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการน ารูปแบบของการลงโทษปรับมาใช้เพียง  3  ประเภทเท่านั้น  กล่าวคือ  มี

การน าการปรับแบบปรับตามก าหนดอัตราต่ าสุด  สูงสุด  การปรับตามจ านวนเท่าของผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการ

กระท าความผิด  และการปรับตลอดระยะเวลาท่ีผู้กระท าความผิดกระท าการฝ่าฝืนต่อกฎหมายเท่านัน้  แต่มไิด้มีการ

น าการลงโทษปรับแบบก าหนดตามวันและรายได้  Day  Fine  มาบังคับใชแ้ตอ่ย่างใด  การลงโทษปรับของประเทศไทย

จึงเป็นการยึดหลักการลงโทษแบบให้ผู้กระท าความผิดทุกคนท่ีกระท าความผิดในฐานความผิดเดียวกัน  จะต้องถูก

ปรับในอัตราท่ีเท่ากัน  เพราะจ านวนค่าปรับจะขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของการกระท าความผิด  โดยไม่ค านึงถึงฐานะ

และรายได้ของผู้กระท าความผิด  ดังนัน้ในการลงโทษปรับศาลจะเป็นผู้ใชดุ้ลพนิจิในการก าหนดคา่ปรับ  โดยต้องปรับ
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ไม่ต่ ากว่าหรือเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนด  จึงเกิดปัญหาในการใชดุ้ลพินจิของศาลว่า  จ านวนค่าปรับเท่าไรถึงจะ

เหมาะสมกับการลงโทษผู้กระท าความผิดได้  และจ านวนค่าปรับเท่าไรท่ีผู้กระท าความผิดแต่ละรายสามารถช าระ

ค่าปรับได้  เพราะหากผู้กระท าความผิดไมส่ามารถช าระค่าปรับ  จึงต้องถูกกักขังแทนค่าปรับ  หรอือัตราค่าปรับน้อย

จนเกินไป  ค่าปรับจะไม่สามารถป้องปรามการกระท าความผิดได้  ผู้กระท าความผิดเหล่านี้อาจกลับมากระท า

ความผิดซ้ า  ปัญหาท่ีเกิดขึ้นดังกล่าวสามารถแก้ไขได้หากประเทศไทยเปลี่ยนระบบการลงโทษปรับมาใช้ระบบการ

ปรับแบบรายวันและรายได้  Day  Fine  ซึ่งตา่งประเทศก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกับประเทศไทยเช่นกัน  ภายหลังจึงได้

เปลี่ยนมาใช้ระบบการปรับ  Day  Fine  ก็สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้เป็นอยา่งดี 

 

การลงโทษปรับของต่างประเทศ 

ปัจจุบันได้มีการใช้ระบบการลงโทษแบบ  Day  Fine  มากขึ้นท้ังในกลุ่มประเทศในระบบ  Civil  Law  และ

กลุ่มประเทศในระบบ  Common  Law  เนื่องจากเห็นว่า  เป็นระบบการลงโทษท่ีมีความยุติธรรมท้ังต่อสังคม  และต่อ

ผู้กระท าความผิดแตล่ะคน  นอกจากนั้นยังเป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพมากกวา่การลงโทษปรับแบบอื่น ๆ(ปัญญา  สุทธิ

บด,ี 2555,หนา้ 16-26) 

โดยมีแนวความคิดของ  ศาสตราจารย์  Carl  Torp  แห่งประเทศเดนมาร์ก  ซึ่งเป็นผู้เสนอแนวความคิดใน

การลงโทษปรับให้ได้ส่วนกับรายได้ของผู้กระท าความผิด  โดยพิจารณาถึงรายได้ของผู้กระท าความผิดประกอบกับ

ความร้ายแรงของความผิดท่ีผู้กระท าได้ก่อขึ้น  ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นการลงโทษท่ีสร้างกฎเกณฑ์มาตรฐานท่ีจะก าหนด

วัน  และก าหนดจ านวนค่าปรับให้เป็นเกณฑ์เดียวกันและใกล้เคียงกัน  เพื่อใชก้ับผู้กระท าความผิดทุกคน  โดยค านงึถึง

ความแตกต่างของแต่ละบุคคล  หรือผู้กระท าความผิดแต่ละบุคคลเป็นเกณฑ์ส าคัญ  ต่อมาประเทศฟินแลนด์ก็ได้น า

แนวความคิดการลงโทษแบบ  Day  Fine  ดังกล่าวมาใช้บังคับเมื่อปี  ค.ศ. 1921  เป็นประเทศแรก  ซึ่งได้ก าหนดระบบ

การลงโทษแบบ  Day  Fine  ให้มหีลักเกณฑ์  3  ประการ  คือ 

1. รายได้ต่อวันของผู้ท่ีจะถูกปรับ  (day  income)  ศาลโดยความช่วยเหลือของพนักงานอัยการจะพิจารณา

รายได้ตอ่วันของจ าเลยวา่จ าเลยในคดีน้ันๆ  มีรายได้ตอ่วันวันละเท่าใด 

2. จ านวนวัน  (amount  of  day)  จ านวนวันท่ีศาลเห็นสมควรจะปรับโดยพิจารณาจากความร้ายแรงของ

ความผิด  หากความผิดท่ีก่อมคีวามร้ายแรงปริมาณวันก็จะสูงขึน้  โดยปริมาณวันจะเป็นตัวตัง้เพื่อน าไปคูณกับรายได้

ต่อวันของจ าเลยในส่วนของจ านวนวัน  กฎหมายอาจก าหนดขั้นสูงสุดส าหรับความผิดแต่ละฐานท่ีจะมีการปรับก็ได้  

เช่น ประเทศฟินแลนด์  ก าหนดให้ปรับได้ไม่เกิน  120  วันปรับ  (120  Day-Fine)  และต่ าสุด  1  วันปรับ  (1  Day-

Fine) ประเทศเดนมารค์  ก าหนดให้ปรับได้ไม่เกิน  60 วันปรับ  (60  Day-Fine) 

3. จ านวนค่าปรับ  (amount  of  fine)  คือผลลัพธ์ท่ีได้จากการน าไปคูณกับจ านวนรายได้ต่อวันของจ าเลย  

อันจะเป็นค่าปรับในแต่ละคดีความผิด 

 

ตัวอย่างประเทศที่ใช้ระบบการลงโทษแบบรายวัน  (Day Fine) 

ประเทศสวีเดน 

เป็นประเทศท่ีใช้ระบบการปรับผู้ท่ีกระท าความผิดท้ังแบบเดิมท่ีก าหนดอัตราค่าปรับแบบตายตัว  โดย

ก าหนดให้ใช้กับการกระท าความผิดลหุโทษ  ท่ีมีอัตราโทษปรับไม่เกิน  1,000  โครเนอร์ (krnor)  เช่น  ความผิด

เล็กน้อยตาม  พ.ร.บ.จราจร  เป็นต้น  ส่วนความผิดอื่นๆ ท่ีมีการลงโทษปรับหรือการลงโทษจ าคุกในระยะสั้นจะใช้การ

ลงโทษปรับแบบ  Day  Fine  เพื่อให้การลงโทษปรับบรรลุวัตถุประสงค์ในการลงโทษผู้กระท าความผิดทุกฐานะ  และ
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ชว่ยมใิห้ผู้กระท าผิดตอ้งเสียประวัต ิ โดยการลงโทษปรับโดยใชว้ธีิ  Day  Fine  แทนการลงโทษจ าคุกในระยะสั้น  หรือ

การจ าคุกแทนการช าระค่าปรับ  ในกรณีท่ีผู้กระท าความผิดมีฐานะยากจน  ไม่มีเงินพอจะช าระค่าปรับในอัตราท่ี

แนน่อนตายตัวตามแบบเดิม 

หลักเกณฑ์การค านวณโทษปรับแบบ  Day  Fine  ของประเทศสวเีดน 

ศาลหรือพนักงานอัยการจะค านวณจาก  จ านวน  และปริมาณ   

จ านวน  หมายถึงจ านวนวันท่ีก าหนดโทษท่ีจะลงโทษตามความหนักเบาของความผิดว่าจะลงโทษปรับ

ผู้กระท าความผิดเป็นจ านวนกี่วัน 

ปริมาณ  หมายถึงจ านวนเงินท่ีจะใช้ปรับผู้กระท าความผิดแต่ละคน  ว่าควรจะปรับเป็นวันละเท่าใด  ท้ังนี้

ก าหนดตามฐานะทางเศรษฐกิจของผู้กระท าความผิดแตล่ะคน 

อัตราค่าปรับแบบ  Day  Fine  จะได้จากการน าจ านวนวันคูณด้วยรายได้ต่อวันของผู้กระท าความผิด  ซึ่งจะ

ได้ผลลัพธ์  คือจ านวนเงินค่าปรับท่ีผู้กระท าค่าปรับท่ีผู้กระท าความผิดจะต้องช าระ  ดังนั้น  ความผิดท่ีผู้กระท า ได้

ก่อให้เกิดขึ้นจะร้ายแรงหรือไม่  จึงต้องพิจารณาจากจ านวนวันท่ีก าหนดโทษมิใช่จ านวนเงินท่ีจ่าย  โดยในประเทศ

สวีเดนจ านวนวันท่ีปรับจะอยู่ระหว่าง  1 – 120  วัน  ส าหรับความผิดกรรมเดียว  และอาจเพิ่มถึง  180  วัน  ส าหรับ

ความผิดหลายกรรม  ในขณะท่ีรายได้ต่อวัน  (day  income)  จะอยู่ระหว่าง  2 – 500  โครเนอร์ต่อวัน  ซึ่งในทาง

ปฏบัิตจิะปรับ  10  โครเนอร์เป็นอยา่งต่ า  และไมเ่กิน  1,000  โครเนอร์  ส าหรับความผิดหลายกรรม 

นอกจากนี้  หากผู้ถูกปรับยังมีความรับผิดชอบทางการเงินในกรณีอื่นอีก  เช่น  การผ่อนช าระการซื้อ

อสังหาริมทรัพย์  ช าระดอกเบ้ียเงินกู้  ผู้ต้องโทษก็สามารถร้องขอต่อศาลหรือพนักงานอัยการท่ีจะให้ใช้ดุลพินิจลด

ปริมาณค่าปรับ  โดยน าค่าใชจ้่ายเหลา่นั้นมาหักจากค่าปรับได้  โดยคา่ใชจ้่ายหรือค่าลดหย่อนต่าง ๆเหลา่นีจ้ะก าหนด

ไว้ตายตัว  เห็นได้ว่าโทษปรับดังกล่าวได้พยายามท่ีจะก าหนดค่าปรับให้เหมาะสมกับฐานะของผู้กระท าความผิดแตล่ะ

คน  และไมท่ าให้บุคคลในครอบครัวของผู้กระท าความผิดตอ้งได้รับผลกระทบจากโทษปรับดังกล่าว 

ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

ก่อนจะเข้ามาใช้ระบบการปรับแบบรายวัน  Day  Fine  ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้ระบบการลงโทษปรับท่ี

ตายตัว  หรือปรับตามจ านวนท่ีกฎหมายก าหนดอัตราค่าปรับต่ าสุด  และสูงสุด  (Fixed  Sum  System)  แตเ่กิดปัญหา

จากการใชห้ลายประการ  เช่น  การเกิดช่องวา่งในการบังคับใชร้ะหว่างผู้กระท าความผิดท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดีกับ

ผู้กระท าความผิดท่ีมีฐานะยากจน  โดยเมื่อลงโทษปรับในอัตราเดียวกันในความผิดฐานเดียวกันจะเกิดการไม่เท่าเทียม

กันในการบังคับโทษปรับ  ส่งผลต่อกลุ่มผู้กระท าความผิดดังกล่าวท าให้หลักการลงโทษในทางทรัพย์สินของผู้กระท า

ความผิดไม่ประสบความส าเร็จตามท่ีควร 

ปัญหาท่ีผู้พิพากษารู้สึกไม่สะดวกใจในการลงโทษปรับกับผู้กระท าความผิดท่ีมีฐานะยากจน  ไม่ว่าจะเป็น

เพราะตระหนักถึงความไมเ่ท่าเทียมกันในฐานะของผู้กระท าความผิดแตล่ะคน  หรอืการไม่มีความสามารถในการช าระ

ค่าปรับ  ดังนั้นจึงดูเหมือนว่าการลงโทษปรับจึงถูกน ามาใช้ไม่มากนักในการลงโทษผู้กระท าความผิด  และปัญหา

ประการสุดท้ายคอื  ปัญหาในการวางแนวทางปฏิบัตใินการจัดเรียงล าดับการลงโทษปรับกับฐานความผิดท่ีไมร้่ายแรง  

โดยการก าหนดอัตราระวางโทษปรับมักถูกน ามาใช้ในอัตราท่ีต่ ากว่าท่ีควร  เพราะมิได้รับความนิยมในการน ามาใช้

บังคับ  ซึ่งผู้พิพากษาในสหรัฐอเมริกาหลายท่านเห็นว่าอัตราความรุนแรงของการลงโทษปรับนี้ถูกจ ากัดและติดขัดใน

การใช้เป็นอยา่งมาก   

เนื่องจากปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้น  จึงท าให้การลงโทษปรับในสหรัฐอเมริกาขาดประสิทธิภาพ  ภายหลังจึง

ปรับเปลี่ยนมาใช้การลงโทษปรับผู้กระท าความผิดแบบ  Day  Fine  ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

โดยการค านวณอัตราโทษปรับแบบ  Day  Fine  ของประเทศสหรัฐอเมริกาจะมี  2  ขั้นตอน  กล่าวคอื 
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ขั้นตอนท่ี  1  ผู้พิพากษาศาลสหรัฐอเมริกาจะเป็นผู้ก าหนดบทลงโทษปรับแก่ผู้กระท าความผิดตามความ

รุนแรงของคดี  และประวัติการกระท าความผิดเข้ากับจ านวนเงินหรือรายได้ของผู้กระท าความผิด  โดยศาลสามารถ

พจิารณาค่าปรับได้โดยยดืหยุ่น  เช่น  กรณีท่ีบุคคลนั้นเคยกระท าความผิดมาก่อน  และกระท าความผิดซ้ าอีก  ศาลก็

สามารถท่ีจะเพ่ิมภาระได้โดยการเพิ่มอัตราโทษปรับตาม  day  income  ของผู้กระท าความผิด 

ขั้นตอนท่ี  2  พิจารณาจากรายได้สุทธิรายวันของผู้กระท าความผิด  โดยรายได้สุทธิรายวันของผู้กระท า

ความผิดจะค านวนรายได้รวมท้ังหมด  ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการ  เงินชดเชยจากการออกจากงาน  การแบ่งปันทรัพย์สนิ

มรดก  หักออกจากรายจ่ายส าหรับบุคคลท่ีผู้กระท าความผิดต้องอุปการะเลี้ยงดู  และภาระการเงินของผู้กระท า

ความผิด  15 เปอร์เซ็นต์  ส าหรับบุคคลท่ีต้องอุปการะเลี้ยงดู  2  คนแรก  10  เปอร์เซ็นต์  ส าหรับบุคคลอีก  2 คน

ถัดไป  และอกี  5  เปอร์เซ็นต์ส าหรับบุตรท่ีเหลอื 

เห็นได้ว่า  การค านวณอัตราค่าปรับดังกล่าวของประเทศสหรัฐอเมริกาแบบ  Day  Fine  นั้นจะช่วยให้

ผู้กระท าความผิดสามารถช าระค่าปรับได้โดยไม่กระทบกระเทือนถึงครอบครัว  และเป็นการท าให้ผู้กระท าความผิด

เข็ดหลาบ  เพราะเป็นการค านวณอัตราค่าปรับจากรายได้ของผู้กระท าความผิดแตล่ะคน   

 

การบังคับใชโ้ทษปรับตามกฎหมายไทย 

การลงโทษปรับตามกฎหมายไทยได้มบัีญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา  และตามพระราชบัญญัติต่าง ๆ

ซึ่งการก าหนดอัตราโทษปรับดังกล่าวได้ถูกก าหนดเพื่อให้เหมาะสมกับความมุ่งหมายของกฎหมายหรือ

พระราชบัญญัตินั้น ๆ  โดยการใช้การลงโทษปรับแบบการก าหนดอัตราโทษต่ าสุดและอัตราโทษสูงสุด  การลงโทษ

ปรับแบบก าหนดตามจ านวนเท่าของผลประโยชนท่ี์ได้รับจากการกระท าความผิด  และการลงโทษปรับแบบปรับตลอด

ระยะเวลาท่ีผู้กระท าฝ่าฝืนต่อกฎหมาย  แต่อย่างไรก็ตามการก าหนดโทษปรับดังกล่าวก็ยังคงมีปัญหาในการบังคับใช้

โทษปรับกับผู้กระท าความผิด  เนื่องจากผู้กระท าความผิดแต่ละคนมีความแตกต่างกันท้ังในด้านฐานะทาง เศรษฐกิจ  

รายได้  สภาพแวดล้อมต่าง ๆ  ซึ่งจะเห็นได้ว่าในบางคดีความผิดบางฐานการลงโทษปรับส าหรับผู้กระท าความผิดคน

หนึ่งท่ีมีฐานะยากจน  บุคคลผู้กระท าความผิดดังกล่าวอาจถูกกักขังแทนการช าระค่าปรับ  เนื่องจากไม่มีเงินพอท่ีจะ

ช าระค่าปรับดังกล่าว  แต่ในทางตรงกันข้าม  การลงโทษปรับในอัตราดังกล่าวอาจถือว่าเป็นเงินจ านวนเล็กน้อยมาก  

ส าหรับผู้กระท าความผิดท่ีมีฐานะร่ ารวย 

การก าหนดโทษปรับแบบแนน่อนตายตัว  โดยก าหนดอัตราโทษต่ าสุดและสูงสุด  ยังมชีอ่งว่างท่ีเปิดโอกาสให้

ศาลสามารถใชดุ้ลพนิจิก าหนดค่าปรับได้  ในอัตราต่ าสุดและสูดสุดตามท่ีได้บัญญัติไว้ในบทบัญญัติฐานความผิดน้ัน ๆ  

ซึ่งยังคงเป็นปัญหาในการขาดหลักเกณฑ์ท่ีแน่นอนในการก าหนดคา่ปรับให้เหมาะสมกับผู้กระท าความผิดแตล่ะราย 

ท้ังนี้ท้ังนั้น  แม้ว่าทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  (สนช.)  ได้มีมติเห็นชอบพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม

ประมวลกฎหายอาญา(ฉบับท่ี  26)  พ.ศ.  2560  หรือการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา  คร้ังท่ี  26  โดยให้

ประกาศใชเ้ป็นกฎหมายและราชกิจจานุเบกษาตพีมิพเ์ผยแพร่เมื่อวันท่ี  21  มนีาคม  2560  และให้มีผลบังคับใชต้ัง้แต่

วันนั้นเป็นต้นไป  วัตถุประสงค์หลักของการแก้ไขดังกล่าว  คือต้องการยกเคร่ืองประมวลกฎหมายอาญาเพื่อเพิ่มโทษ

ปรับในความผิดฐานต่างๆ ให้มีอัตราโทษท่ีสูงขึ้น  ท้ังนี้ให้สอดคล้องกับสภาพทางสังคมปัจจุบันมากยิ่งขึ้น  เนื่องจาก

ประมวลกฎหมายอาญานั้นมีผลบังคับใช้มาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า  60  ปีแล้ว  โดยใช้บังคับมาตั้งแต่ปี  2499  

สภาพทางเศรษฐกิจและค่าเงินบาทได้เปลี่ยนไปมาก  ค่าปรับท่ีเคยเขียนไว้ในกฎหมายเดิมจึงอาจล้าสมัย  ความผิดท่ีมี

โทษจ าคุกสูงแต่กลับมโีทษปรับต่ า  ไมเ่หมาะสมกับความร้ายแรงของการกระท าความผิดน้ันๆ 

บทเพิ่มโทษปรับนั้น  มีการก าหนดใหม่ให้เพิ่มโทษปรับในอัตราเดียวกัน  คือ  10  เท่าส าหรับความผิดท้ัง  

241  ฐานความผิด  เช่น  ในความผิดฐานท าร้ายร่างกายตามมาตรา  295  จากเดิมก าหนดโทษจ าคุกไม่เกิน  2  ปี  
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ปรับไม่เกิน  4000  บาท  หรือท้ังจ าท้ังปรับ  ก็เปลี่ยนเป็น  โทษจ าคุกไม่เกิน  2  ปี  ปรับไม่เกิน  40000  บาท  หรือ

ท้ังจ าทัง้ปรับ  ในกรณีความผิดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐคอร์รัปชั่น  มีการแก้ไขโทษปรับโดยเพิ่มให้มอีัตราโทษปรับใน

อัตราต่ าสุดเพิ่มขึ้นอกี  50   เท่า  เชน่  ความผิดฐานเจ้าพนักงานท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบบัญช ี ท าบัญชเีท็จจากเดมิมโีทษ

จ าคุก  5  ปีถึง  20  ปี  หรือโทษจ าคุกตลอดชีวิต  และปรับตั้งแต่  2000  ถึง  40000  บาท  เปลี่ยนเป็น  จ าคุก  5  

ปีถึง  20  ปี  หรือจ าคุกตลอดชีวิต  และปรับตัง้แต ่ 100000  ถึง  400000  บาท 

แมว้า่จะมีการแกไ้ขบทบัญญัติในสว่นของอัตราโทษปรับท่ีก าหนดไว้ส าหรับอัตราต่ าสุด  และสูงสุดของแต่ละ

ความผิดแล้ว  โดยมีการเพิ่มโทษสูงมากยิ่งขึ้น  ไม่ว่าจะเพิ่มโทษปรับถึง  10  เท่า  หรือ  50  เท่าในแต่ละกรณีก็ตาม  

ซึ่งมีผลท าให้ค่าปรับท่ีบังคับใช้มีอัตราสูงกว่าท่ีผ่านมา  และน่าจะช่วยยับยั้งการผู้ท่ีคิดจะกระท าความผิดให้เกรงกลัว

ต่อค่าปรับได้ในบางกรณี  แต่การแก้ไขในส่วนนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาในส่วนของค่าเงินบาทท่ีเปลี่ยนแปลงไปไม่เข้ากับ

สภาพทางสังคมเท่านัน้  แต่ก็ยังไม่เป็นการแกไ้ขในสว่นของความเหลื่อมล้ าของค่าปรับท่ีเกิดขึ้นกับความผิดในลักษณะ

เดียวกัน  ความรุนแรงเท่าเทียมกัน  ในการใช้ดุลพนิิจของศาลก าหนดโทษส าหรับค่าปรับนั้น  จะมีการก าหนดค่าปรับ

ในอัตราเท่าเทียมกันอยูด่ี  ซึ่งก็ยังมผีลเป็นการสร้างความเหลื่อมล้ าของค่าปรับท่ีจะต้องบังคับเอากับผู้กระท าความผดิ

ท่ีมีฐานะยากจน  กับผู้ท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดีเหมือนดังเช่นเคย  ผู้เขียนเห็นว่าโทษปรับท่ีได้รับนั้นไม่ได้ค านึงถึง

สภาวะทางเศรษฐกิจของแต่บุคคลอย่างท่ีพงึต้องมีแต่อยา่งใด  การเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติเกี่ยวกับโทษปรับดังกล่าว

ยังไม่เป็นการอุดช่องวา่งของความเหลื้อมล้ าที่เกิดขึ้น 

จากการศึกษาโทษปรับของประเทศไทย  ผู้เขียนจึงพบปัญหาสรุปได้ดังตอ่ไปน้ี 

1. การก าหนดโทษปรับไม่มีวิธีในการค านวณหาค่าปรับท่ีแน่นอน  โดยให้เป็นดุลพินิจของศาลหรือผู้

พพิากษาในการก าหนดโทษปรับ  ตามอัตราที่กฎหมายก าหนดไว้ 

2. การก าหนดค่าปรับตามบทลงโทษในกฎหมายต่าง ๆของไทยนั้น  มิได้ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจของ

ผู้กระท าความผิดแตล่ะคนเท่าท่ีควร 

ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการบังคับใช้การปรับตามท่ีประเทศไทยใช้บังคับอยู่นั้น  หากปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบปรับ

แบบรายวัน  Day  Fine  ซึ่งจะท าการคิดค านวณคา่ปรับจากความรา้ยแรงของความผิดประกอบกับฐานะของผู้กระท า

ความผิดแต่ละคน  ก็จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการใช้ระบบการปรับแบบปัจจุบันของประเทศไทยได้  

ท้ังนี้  เพื่อความเสมอภาคในการลงโทษปรับ  เพื่อให้ผู้กระท าความผิดได้รับผลกระทบท่ีเท่าเทียมกันจากการลงโทษ  

การลงโทษปรับจึงตอ้งค านงึถึงรายได้ของผู้กระท าความผิดแตล่ะราย  ซึ่งระบบการปรับในระบบ  Day  Fine  สามารถ

ท่ีจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ีสุด  มีประเทศต่างๆเปลี่ยนมาใช้ระบบการลงโทษแบบ  Day  Fine  

มากมาย  ไม่ว่าจะเป็นประเทศสวีเดน  ฟินแลนด์  เยอรมัน  ฝร่ังเศส  โดยประเทศเหล่านี้ล้วนแต่ท าการเปลี่ยนระบบ

การลงโทษเพื่อแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใชร้ะบบการลงโทษแบบเดิมเชน่เดียวกัน   

ผู้เขียนมีความเห็นว่าระบบการลงโทษของประเทศไทยนั้นหากเปลี่ยนมาใช้ระบบการลงโทษปรับแบบรายวัน  

Day  Fine  แทนระบบการก าหนดอัตราค่าปรับแบบเดิมในการลงโทษผู้กระท าความผิดแล้ว  หรอือาจจะเป็นทางเลือก

เพิ่มขึ้นจากระบบการลงโทษปรับท่ีใช้บังคับอยูใ่นปัจจุบัน  ก็จะเป็นการอุดชอ่งวา่งท่ีท าให้เกิดข้อบกพร่องในการบังคับ

ใช้ค่าปรับได้  กล่าวคือ  ระบบการลงโทษแบบ  Day  Fine  เป็นระบบการลงโทษท่ีพิจารณาถึงรายได้ของผู้กระท า

ความผิดประกอบกับความร้ายแรงของความผิดท่ีผู้กระท าได้กอ่ขึ้น  การลงโทษผู้กระท าความผิดก็จะเกิดหลักเกณฑท่ี์

เป็นมาตรฐาน  ยุติธรรมต่อผู้กระท าความผิดท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกัน  ให้ต้องรับผิดช าระค่าป รับ  ตาม

ความผิดท่ีตนกระท าประกอบกับฐานะทางเศรษฐกิจของตนเอง  จึงถอืว่าเป็นระบบการปรับท่ียุตธิรรมท้ังต่อสังคมและ

ต่อผู้กระท าความผิดแต่ละคนเป็นอย่างมาก  ผลท่ีจะได้รับจากการใช้ระบบการปรับแบบ  Day  Fine  อีกประการคือ  

การท่ีผู้กระท าความผิดถูกลงโทษด้วยการปรับเป็นรายวันนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อบุคคลภายในครอบครัวของ
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ผู้กระท าความผิด  โดยมีการก าหนดให้หักค่าลดหย่อนค่าใช้จ่ายของบุคคลในครอบครัว  หรือให้หักภาระรับผิดชอบ

ทางการเงินในกรณีอื่น ๆ ก่อนน ามาค านวณเป็นค่าปรับ  ซึ่งแตกต่างจากระบบการลงโทษปรับของปัจจุบันท่ีไม่ได้

ค านึงถึงบุคคลในครอบครัวของผู้กระท าความผิดท่ีอาจจะได้รับผลกระทบจากการลงโทษปรับดังกล่าว  อันอาจ

ก่อให้เกิดผลเสียตามมาไม่ว่าจะเป็นการกระท าความผิดซ้ า  หรือกระท าความผิดจนติดเป็นนิสัย  (กฤตยา  อารีรักษ์, 

ธานี  วรภัทร์และอุดม  รัฐอมฤต, 2557, หนา้  85-89) 

ท้ังนี ้ การใช้โทษปรับแบบรายวัน  Day  Fine  ในประเทศไทยก็อาจจะประสบปัญหาในเร่ืองของการหารายได้

ท่ีแท้จริงของผู้กระท าความผิดว่าเป็นจ านวนเท่าใด  เนื่องจากในสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม  มีรายได้ไม่แนน่อน  

จึงอาจจะมีความยุ่งยากในการหารายได้ท่ีแท้จริงของผู้ท่ีกระท าความผิดมาค านวณค่าปรับแบบ  Day  Fine  ในส่วน

ของข้าราชการ  พนักงานบริษัท  หรือในภาคอุตสาหกรรมนั้น  ถึงแม้ว่ารายได้ของประชากรแต่ละบุคคลจะมีความ

แตกต่างกันก็ตาม  แต่ก็จะมีความแน่นอนกว่าภาคเกษตรกรรม  การหารายได้ของประชากรสามารถท าได้ง่ายและมี

ความใกล้เคียงกับรายได้ท่ีแท้จริง  เนื่องจากพจิารณาจากเงนิเดอืนซึ่งเป็นรายได้ของผู้กระท าความผิด  และยังอาจจะ

ประสบปัญหาจากการท่ีผู้ต้องโทษปรับเป็นผู้ถือครองข้อมูลท่ีใช้ในการพิจารณารายได้และทรัพย์สินของผู้ต้องโทษ

ปรับเอง  จึงมีความเป็นไปได้ท่ีผู้ต้องโทษปรับจะรายงานข้อมูลการเงินของตนเองไม่ตรงกับความเป็นจริง  หรือ

คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง  เพื่อหลีกเลี่ยงการช าระค่าปรับแบบ  Day  Fine  ในอัตราท่ีสูง  ซึ่งปัญหาดังกล่าว

สามารถแก้ไขได้โดย  การน ามาตรการลงโทษปรับในล าดับรองมาบังคับใช้  กล่าวคือ  ค่าปรับล าดับรอง  หมายถึง  

ค่าปรับในกรณีท่ีผู้ถูกปรับรายงานข้อมูลทางการเงินท่ีคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง  ท่ีจะถูกน ามาค านวณเพื่อเรียก

เก็บผู้ถูกปรับแยกต่างหากจากค่าปรับท่ีผู้ปรับต้องจ่ายในจ านวนแรก  ท้ังนี้  ค่าปรับล าดับรองนี้จะมีอัตราท่ีสูงกว่า

ค่าปรับคราวแรกเป็นอย่างมาก  ก็เพื่อเป็นกรข่มขู่และป้องปรามการรายงานข้อมูลทางการเงินท่ีไม่ตรงกับความเป็น

จรงิ    

ค่าปรับของ  Day  Fine  ล าดับรอง  จะประกอบด้วยรายได้ท่ีตรงกับความเป็นจริง  x  (จ านวนวันท่ีจะปรับใน

คร้ังแรก  x  อัตราร้อยละของการรายงานข้อมูลท่ีคลาดเคลื่อน)  =  ค่าปรับท่ีก าหนดวันกักขังและก าหนดค่าปรับ

ล าดับรอง  ค่าปรับในล าดับรองดังกล่าวจะมีผลท าให้  ผู้ท่ีกระท าความผิดจะต้องตัดสินใจรายงานรายได้ของตนเองท่ี

ตรงกับความเป็นจริง  แม้ค่าปรับในคร้ังแรกจะมีอัตราท่ีสูงก็ตาม  แต่ค่าปรับในคร้ังรองก็จะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นอย่าง

แน่นอน  ในทางกลับกันหากผู้กระท าความผิดรายงานข้อมูลทางการเงินของตนเองคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง  ก็

จะเสี่ยงท่ีจะโดนตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี  และถูกปรับในคร้ังรองซึ่งจะมีอัตราที่สูงมาก 

เมื่อประเทศไทยเปลี่ยนมาใช้โทษปรับแบบรายวัน  Day  Fine   ผู้เขียนเห็นว่า  จะเป็นการแก้ปัญหาความ

เหลื่อมล้ าของค่าปรับท่ีเกิดขึ้นระหว่างคนท่ีมีฐานะยากจนและผู้ท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจอยู่เกณฑ์ดีได้เป็นอย่างดี  

ผู้กระท าความผิดในแต่ละคนจะย่อมจะมีศักยภาพในการจ่ายค่าปรับท่ีค านวนออกมาส าหรับผู้กระท าความผิดราย

นั้นๆ เป็นรายบุคคลไป  ท าให้ไม่มีการถูกกักขังแทนค่าปรับ  และไม่เกิดการเบียดเบียนเงินรายได้ภายในครอบครัวท่ี

จะตอ้งน ามาจ่ายเป็นค่าปรับท่ีเกิดขึ้นในการถูกโทษปรับ  

  
บทสรุป 

โทษปรับท่ีประเทศไทยใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน  จะเป็นโทษปรับท่ีก าหนดตามความร้ายแรงของการกระท า

ความผิดท่ีเกิดขึ้น  โดยมิได้พิจารณาปัจจัยอื่นของผู้กระท าความผิด  เช่น  รายได้ ฐานะ  มาใช้ในการก าหนดค่าปรับ

ด้วย  มีผลท าให้โทษในความร้ายแรงเท่ากันจะได้รับโทษเท่ากัน  เกิดความไม่เป็นธรรมจากการได้รับโทษจากบุคคล

ตา่งฐานะกัน  บุคคลท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดีย่อมไมไ่ด้รับผลกระทบจากการเสียคา่ปรับนอัตราค่าปรับดังกล่าว  แต่
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ในทางกลับกันผู้ท่ีมีฐานะยากจน  ย่อมได้รับผลกระทบมากกว่า  ซึ่งย่อมเป็นการรับโทษท่ีไม่เท่าเทียมกัน  และโทษ

ปรับในปัจจุบันยังมีอัตราเพดานขั้นสูงท่ีต่ ามาก  จนไม่ท าให้ผู้กระท าความผิดเกิดความเกรงกลัว  ยังกลับมากระท า

ความผิดซ้ า  บางรายยังตัดสินใจช าระค่าปรับเพียงเล็กน้อยเพื่อแลกกับการกระท าความผิดท่ีอาจจะมีผลประโยชน์ท่ี

สูงกว่า  การน าโทษปรับแบบรายวัน  Day  Fine  มาใช้ในการลงโทษปรับในประเทศไทยน่าจะช่วยแก้ปัญหาความไม่

เป็นธรรมของบทลงโทษปรับได้มากท่ีสุด  เนื่องจากมีการค านวณค่าปรับจากรายได้ของผู้กระท าความผิดและความ

ร้ายแรงของผู้กระท าความผิด  จึงมผีลเป็นการแกปั้ญหาความเท่าเทียมกันในการลงโทษผู้กระท าความผิดแตล่ะบุคลล

มากท่ีสุด  แต่การน ารายได้มาคิดค านวณค่าปรับนัน้อาจจะมีปัญหาในเร่ืองของการท่ีผู้กระท าความผิดเป็นผู้ถอืครอง

ข้อมูลรายได้ของตนเองแต่เพียงผู้เดียว  การเปิดเผยข้อมูลในส่วนนี้อาจจะคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง  หากผู้นั้น

ทุจรติปกปดิเพื่อต้องการจะเสียคา่ปรับในอัตราท่ีต่ ากว่าความเป็นจริง  แต่ท้ังน้ีก็สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้  โดย

การน าค่าปรับแบบ  Day  Fine  ในล าดับรองมาใช้  เพื่อเป็นการลงโทษผู้ท่ีกระท าความผิดท่ีคิดจะปกปิดข้อมูลความ

เป็นจริงท่ีควรแจ้งให้ทราบ  ซึ่งค่าปรับในส่วนนี้จะมีอัตราท่ีสูงมากกว่าค่าปรับคราวแรกเป็นอย่างมาก  จึงน่าจะมีผล

เป็นการป้องกันการรายงานขอ้มูลท่ีคลาดเคลื่อนเป็นอยา่งดี 
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MEASURES TO CONTROL STRAY DOGS IN THAI SOCIETY 

 
ฉัตรชัย  ทศสะอาด1, ศรีประไพ  มว่งพุม่1 และสุปาณี กล่อมจิต1 

 

บทคดัย่อ 

 ปัญหาสุนัขจรจัดเป็นปญหาส าคัญท่ีส่งผลกระทบตอประชาชนในสังคมไทยปนอยางยิ่ง รัฐบาลได้ตระหนัก

ถึงปญหาสุนัขจรจัดจึงมีความพยายามท่ีจะแกไขปญหาดังกล่าว ประเทศไทยเร่ิมก าจัดสุนัขจรจัดมาตั้งแต่ปี 2498 เมื่อ

มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า จนมาถึงพระราชบัญญัติฉบับใหม่ท่ีประกาศใช้ในปี 2535 ปัญหา

ดังกล่าวก็ไมไ่ด้ลดลง แตเ่มื่อมีการเปลี่ยนวิธีด าเนินการเพื่อจัดการปัญหาสุนัขจรจัด หันมาท าหมันและฉีดวัคซีนให้กับ

สุนัข ก็ท าให้จ านวนโรคพิษสุนัขบ้าในคนนั้นลดลงอย่างมาก จนในปี 2557 ไม่พบการเจ็บป่วยในคนอีก และประเทศ

ไทยเตรียมตัวประกาศว่าปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าในป ี2560 แตส่ถานการณ์ก็กลับมาระบาดอีกในป ี2559  

 จากสถานการณปั์ญหาดังกล่าว ท าให้รัฐบาลออกมาแก้ไขปัญหานีโ้ดยการออกกฎหมายขึ้นมาบังคับใช้ท้ังใน

ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง แต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดไปได้ จนในปัจจุบันมี

การออกพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 ก็ไม่ท าให้ปัญหาการทอดท้ิง

สัตว์ลดลง โดยเฉพาะสุนัขจรจัดซึ่งพบเห็นได้โดยท่ัวไป เนื่องจากกฎหมายทุกฉบับเน้นการให้ความคุ้มครองแต่เฉพาะ

สัตว์เลีย้งหรือสัตวท่ี์มีเจ้าของ มไิด้ให้ความคุ้มครองและจัดสวัสดิภาพให้กับสัตวจ์รจัดหรือสัตวไ์มม่ีเจ้าของแตอ่ย่างใด 

และกฎหมายก็ยังมุ่งเนน้เร่ืองการลงโทษผู้ท่ีกระท าทารุณกรรมหรือท ารา้ยสัตว ์มากวา่การจัดสวัสดิภาพให้กับสัตว์ 

 อย่างไรก็ตามความพยายามในการแกไขปญหาสุนัขจรจัดของรัฐบาลยังไม่บรรลุผล โดยจะเห็นไดจ้ากจ านวน

สุนัขจรจัดท่ีมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งจากการศึกษาพบวากฎหมายท่ีบังคับใชในการแก้ปัญหาสุนัขจรจัดในปจจุ

บันยังมีไม่เพียงพอ  ผู้เขียนเห็นวาการจัดการปญหาสุนัขจรจัดไม่สามารถด าเนินการตามท่ีกฎหมายก าหนดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยผู้เขียนมขี้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข ปรับปรุง และเพิ่มเตมิในพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณ

กรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557   
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ABSTRACT 

 The problem of stray dogs is a significant problem that affects people in Thailand as well. The government 

was aware of the problem of stray dogs is an attempt to fix the problem. Thailand began to get rid of stray dogs 

since 2498 when it was adopted. Rabies Act Until the new law enacted in 2535 that the issue was not reduced. 

But when changing the procedures to tackle the problem of stray dogs. Turned neutering and vaccinations to dogs. 

Made a number of rabies in humans are significantly reduced, and in 2557 found no illness in people. Preparation 

and Thailand declared free of rabies in 2560, but the outbreak was back in the year 2559. 

 From the above issue The government came out this issue by legislation came into force in both central 

and local laws. But this does not resolve the issue out of it. It currently has the Prevention of Cruelty Act and the 

Animal Welfare Act 255 7  did not cause the problem of abandoned animals decreases. The stray dog is typical. 

Since all laws on the protection of animals or pets, but only with the owner. Nor provide protection and welfare 

for the animal shelter or animal owners in any way. And the law is focused on punishing those who abused or 

mistreated animals. So that the welfare of the animals. 

 Despite the efforts of the government in resolving the problem of stray dogs is not achieved. It is evident 

from the number of stray dogs that tend to increase every year. The study found that law enforcement in solving 

the problem of stray dogs is still insufficient. The author suggests that the problem of stray dogs can not implement 

the laws effectively. The authors suggested. The amendments and additions to the Law on Prevention of Torture 

and the 2557 Animal Welfare. 

 

Keywords: Measure / Stray dogs / Thai society 

 

บทน า 

ปัญหาสุนัขจรจัดยังเป็นปัญหาของสังคมไทย ท่ีไม่วา่จะผ่านมากี่ยุคกี่สมัยก็ยังคงไมส่ามารถแก้ไขได้ ประเทศ

ไทยมีสุนัขจรจัดนับล้านตัวกระจายอยูใ่นพืน้ท่ีต่าง ๆ ของประเทศ ไมว่า่จะเป็นวัด โรงเรียนสวนสาธารณะ และข้างถนน 

เป็นต้น ปัญหาสุนัขจรจัดมท่ีีมาที่ส าคัญจากการท่ีประชาชนน าสุนัขไปปล่อยหรือท้ิงในท่ีสาธารณะ หรือการไม่ดูแลเอา

ใจใส่ปล่อยให้สุนัขพลัดหลงกลายเป็นสุนัขจรจัด รวมถึงการผสมพันธ์ุระหว่างสุนัขจรจัดด้วยกันเอง ซึ่งสุนัขจรจัด

จ านวนมากเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดปัญหาต่อประชาชนท้ังทางด้าน สาธารณสุขเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ 

สุนัขจรจัดได้ก่อปัญหาในเร่ืองโรคต่าง ๆ ที่มีสุนัขเป็นพาหะ โดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวติและยังไม่

สามารถก าจัดให้หมดไปจากประเทศไทยได้ 

นอกจากนี้สุนัขจรจัดยังเป็นสาเหตุของโรคอื่น ๆ เชน่ โรคฉี่หนู  โรคภูมแิพ ้ และยังสง่ผลกระทบตอ่สุขภาพจติ

ของประชาชนอีกด้วย สุนัขจรจัดไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสาธารณสุขเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดปัญหาทาง

เศรษฐกิจ ท้ังในดา้นค่าใชจ้่ายของบุคคลและรัฐในการจัดการป้องกันปัญหา ส าหรับทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมนั้น 

สุนัขจรจัดได้สร้างปัญหาท่ีกระทบตอคนในสังคมหลายประเด็นและเกี่ยวเนื่องกันเป็นลูกโซ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองความ

ปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนและนักทองเท่ียว ปญหาเร่ืองความไมเ่ป็นระเบียบ การมสีิ่งปฏกิูล การสร้างความ

เดอืดร้อนร าคาญ และปญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชน เนื่องมาจากการมีทรรศนะและแนวทางในการมองปัญหา

และการแกไขปญหาสุนัขจรจัดท่ีแตกต่างกัน  
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ปัญหาสุนัขจรจัดจึงเป็นปญหาส าคัญท่ีส่งผลกระทบตอประชาชนในสังคมไทยเป็นอย่างยิ่ง รัฐบาลได้

ตระหนักถึงปญหาสุนัขจรจัดจึงมีความพยายามท่ีจะแกไขปญหาดังกล่าวซึ่งจากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยเร่ิม

ก าจัดสุนัขจรจัดมาตั้งแต่ปี 2498 เมื่อมีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติโรคพษิสุนัขบ้า จนมาถึงพระราชบัญญัตฉิบับ

ใหม่ท่ีประกาศใช้ในปี 2535 ปัญหาดังกล่าวก็ไม่ได้ลดลง แต่เมื่อมีการเปลี่ยนวิธีด าเนินการเพื่อจัดการปัญหาสุนัขจร

จัด หันมาท าหมันและฉีดวัคซีนให้กับสุนัข ก็ท าให้จ านวนโรคพิษสุนัขบ้าในคนนัน้ลดลงอย่างมาก จนในปี 2557 ไมพ่บ

การเจ็บป่วยในคนอีก และประเทศไทยเตรียมตัวประกาศว่าปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าในปี 2560 แต่สถานการณ์ก็

กลับมาระบาดอกีในปี 2559 ท าให้ไม่สามารถประกาศได้  

 ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้ายังมรีะบาดอยูใ่นพื้นท่ีตา่ง ๆ โดยส านักระบาดวิทยากรมควบคุมโรค   เปิดเผยบทสรุป

ทางระบาดวิทยาในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2561 ท่ีผ่านมาระบุว่า 

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย พบผู้ป่วยและเสียชีวิตสูงสุดในปี 2523 จ านวน 370 ราย หลังจากนั้นมี

แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยพบผู้ป่วยน้อยกว่าปีละ 10 ราย ตั้งแต่ปี 2554 - 2558 พบผู้ป่วย และเสียชีวิตด้วย

โรคพิษสุนัขบ้าจ านวน 8, 4, 7, 6 และ 5 รายตามล าดับ แต่ในปี 2559 พบว่าผู้ป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคนี้เพิ่มขึ้นเป็น 

14 ราย ซึ่งสูงสุดในรอบ 8 ปี และลดลงเหลือ 11 รายในปี 2560 จนในปีนี้ตั้งแต่ในช่วงวันท่ี 1 มกราคม - 18 มีนาคม 

2561 มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าไปแล้วถึง 6 ราย โดยพบว่าสัตว์ท่ีเป็นสาเหตุท าให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคน จน

เป็นสาเหตุให้มีผู้ป่วยและเสียชีวิตท้ัง 11 รายนี้ รับเชื้อจากสุนัข ทุกรายมีความสอดคล้องกับข้อมูลท่ีตรวจพบโรคพิษ

สุนัขบ้าในสัตวข์อง กรมปศุสัตวใ์นปี 2560 คือ ตรวจพบ มากที่สุดในสุนัข คิดเป็นร้อยละ 88 รองลงมาเป็น โค กระบือ 

ร้อยละ 6 และแมวร้อยละ 5 ส าหรับสถานะของสุนัขท่ีเป็นสาเหตุของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนท้ัง 11 รายนั้น เป็น

สุนัขจรจัดร้อยละ 46 สุนัขมีเจ้าของร้อยละ 36 และไม่ทราบสถานะการมีเจ้าของร้อยละ 18 ซึ่งสุนัขเหล่านี้จะจัดไวใ้น

กลุ่มกึ่งมีเจ้าของ หรือกึ่งไม่มีเจ้าของ หมายถึง สุนัขท่ีมีผู้ให้อาหารแต่ไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่า ผู้ใดเป็นผู้เลี้ยงหรือมี

การฉีด วัคซีนป้องกันโรคให้หรือไม ่และเมื่อวิเคราะห์ถงึการได้รับวัคซีนป้องกันโรคพษิสุนัขบ้าในสุนัขท่ีเป็นสาเหตุ ของ

การเกิดโรคในคนพบว่า ไม่ทราบประวัติการได้รับวัคซีน ร้อยละ 64 ไม่เคยได้รับฉีดวัคซีนเลยร้อยละ 27 และมีสุนัข

บางตัวเคยได้รับการฉีดวัคซีนแตไ่มท่ราบช่วงเวลาท่ีแน่ชัดวา่ได้รับวัคซีนต้ังแต่เมื่อใดร้อยละ 9 

จากสถานการณปั์ญหาดังกล่าว ท าให้รัฐบาลออกมาแก้ไขปัญหานีโ้ดยการออกกฎหมายขึ้นมาบังคับใช้ท้ังใน

ส่วนกลาง  ส่วนท้องถิ่น และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง รวมแล้วมีมากกว่า 50 ฉบับ แต่ท่ีส าคัญคือ พระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ.2535 และ พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 แต่ยังไมส่ามารถแก้ไขปัญหาดังกลา่วให้หมด

ไปได้ จนในปัจจุบันมกีารออกพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดภิาพสัตว ์พ.ศ.2557 โดยมีเนื้อ

ในการควบคุมสุนัขจรจัดท่ีก่อให้เกิดโรคระบาดด้วย คือ มาตรา 21 ซึ่งก าหนดให้ การกระท าดังต่อไปนี้ ไม่ถือว่าเป็น

การทารุณกรรมสัตวต์ามมาตรา 20  

(3) ฆ่าเพื่อควบคุมโรคระบาดตามกฎหมายว่าดว้ยโรคระบาดสัตว์ 

บทบัญญัติดังกล่าว อธิบายได้ดังนี้ ในการฆ่าสัตว์ท่ีก่อให้เกิดโรคระบาด ซึ่งสัตว์ หมายความรวมถึง สัตว์ทุกชนิดท่ี

ก่อให้เกิดโรคระบาด ไม่ถือเป็นความผิดการทารุณกรรมสัตว์ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการ

จัดสวัสดิภาพสัตว ์พ.ศ. 2557 มาตรา 20 ดังนั้น หากมีการฆ่าสัตวเ์หล่านี้ผู้กระท าย่อมไม่มีความผิดฐานทารุณกรรม

สัตว์ อีกท้ังกฎหมายดังกล่าวยังบัญญัติให้อ านาจแต่เพียงการก าจัดสุขนัขจรจัดท่ีก่อให้เกิดโรคพิษสุขนัขบ้า แต่ไม่

บัญญัติถึงการจัดสวัสดิภาพ หรือควบคุมสุนัขจรจัดท่ีไมก่่อให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งการบัญญัติกฎหมายดังกล่าวนัน้

เป็นการแกปั้ญหาที่ปลายเหต ุ

ด้วยเหตุน้ีผู้เขียนจึงได้ศึกษากฎหมาย มาตรการในการควบคุมสุนัขจรจัด และศกึษามาตรการในการควบคุม

สุนัขจรจัดขอตา่งประเทศ เพื่อเสนอแนวทาง ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาการควบคุมสุนัขจรจัด 
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สุนัขจรจัดอาจ แบ่งออกได้ 2 ประเภท 

1. สุนัขท่ีเคยมเีจ้าของและภายหลังถูกทิ้งหรือพลัดหลงกับเจ้าของจนกลายเป็นสุนัขจรจัด 

2. สุนัขท่ีไม่เคยมีเจ้าของ ซึ่งเกิดจากหมาข้างถนน หรืออาจจะไปผสมพันธ์ุกับสุนัขบ้าน แต่ก็ไม่มีใครยอมรับ

เป็นเจ้าของ เม่ือเกิดขา้งถนนเลยต้องใชช้วีติเป็นสุนัขจรจัดโดยปริยาย 

สุนัขจรจัดเป็นปัญหาท่ีอยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลานาน โดยเห็นจากการมีกฎหมายเพื่อควบคุมสัตว์ท่ี

ก่อให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่ปี 2498 และมีการแก้ไขเมื่อปี 2535 ซึ่งเป็นปัญหาท่ีกระทบหลายด้าน ทั้งด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอ้ม เป็นต้น 

เหตุท่ีต้องการศึกษามาตรการในการควบคุมสุนัขจรจัดนั้นจะเห็นได้วา่ สุนัขเป็นสัตวท่ี์มีอัตราในการกอ่ให้เกิด

โรคพิษสุนัขบ้าสูงสุดโดยคิดเป็นร้อยละ 88 และสุนัขแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สุนัขมีเจ้าของ และสุนัขไม่มีเจ้าของ 

หรือเรียกว่าสุนัขจรจัด สุนัขมีเจ้าของโดยหลักต้องได้รับการดูแลท่ีดีกว่าสุนัขจรจัด เนื่องจากมีกฎหมายหลายฉบับท่ี

ออกมาเพ่ือเป็นกรอบให้ประชาชนปฏบัิตติาม โดยมีกฎหมายท่ีส าคัญ ดังนี้ 

พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535   

เป็นกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับสุนัขและสัตว์ควบคุมทุกชนิดตามประกาศในกฎกระทรวง เนื่องจากโรคพิษสุนัข

บ้าเป็นโรคตดิต่อสูค่นท่ีส าคัญปัจจุบันยังไม่มกีารรักษา ผู้เลีย้งสัตวเ์ลีย้งลูกด้วยนมจึงควรตอ้งใส่ใจป้องกัน โดยเฉพาะ

สุนัขซึ่งในกฎหมายฉบันนีไ้ด้ก าหนดขอ้กฎหมายส าคัญเอาไว ้ดังนี้ 

1. เจ้าของสัตวต์อ้งจัดให้สัตว์ทุกตัวได้รับการฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย ์หรือผู้ท่ีได้รับอนุญาตตามก าหนดเวลา

ดังนี้ (1) กรณีของสุนัข ให้เจ้าของจัดให้สุนัขได้รับการฉีดวัคซีนคร้ังแรกเมื่อสุนัขนั้นมีอายุตั้งแต่สองเดือนขึ้นไปแต่ไม่

เกินสี่เดอืน และได้รับการฉีดวัคซีนคร้ังต่อไปตามระยะเวลาท่ีก าหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน (มาตรา 5) 

2. เมื่อสัตว์ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว สัตวแพทย์หรือผู้ท่ีได้รับอนุญาต ต้องมอบเคร่ืองหมายประจ าตัวสัตว์ ซึ่ง

แสดงวา่สัตวน์ัน้ได้รับการฉีดวัคซีนแลว้ และใบรับรองการฉีดวัคซีนให้แก่เจ้าของสัตว ์(มาตรา 6) 

3. ในกรณีท่ีเคร่ืองหมายประจ าตัวสัตว์หรือใบรับรองการฉีดวัคซีนตามมาตรา 6 สูญหาย หรือช ารุด ให้

เจ้าของสัตว์ขอรับเคร่ืองหมายประจ าตัวสัตว์หรือใบรับรองการฉีดวัคซีนแทนของเดิม ภายใน 15 วันนับแต่วันทราบ

เหตุนั้น และต้องแสดงเคร่ืองหมายประจ าตัวสัตว์ดังกล่าวไว้ ท่ีตัวสัตว์ควบคุมให้เห็นได้ชัดเจน ในกรณีท่ีเจ้าของสัตว์

ขอรับเคร่ืองหมายประจ าตัวสัตว์ หรือใบรับรองการฉีดวัคซีนแทนของเดิมตามวรรคหนึ่ง เจ้าของสัตว์ต้องเสีย

ค่าธรรมเนยีมตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 7) 

4. ในท่ีสาธารณะถ้าปรากฏว่าสัตว์ใดไม่มีเคร่ืองหมายประจ าตัวสัตว์ตามมาตรา 6 หรือมาตรา 7 หรือมีแต่

เป็นเคร่ืองหมายประจ าตัวสัตว์ปลอม ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจจับสัตว์นั้นเพื่อกักขัง ถ้า

ไมม่เีจ้าของมาขอรับคืนภายใน 5 วัน ให้พนักงานเจ้าหนา้ที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลายสัตว์นัน้ได้ (มาตรา 

9) 

5. กรณีท่ีสัตว์ใดถูกสัตว์อื่นท่ีสงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัด ไม่ว่าสัตว์ท่ีถูกกัดจะได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว

หรือไม่ ให้เจ้าของสัตว์นัน้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่รู้ว่าถูกกัด 

เพื่อให้สัตว์นั้นได้รับการฉีดวัคซีนและให้เจ้าของสัตว์เฝ้าสังเกตอาการของสัตว์ท่ีถูกกัดไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 

เดือนนับแต่เวลาท่ีรู้ว่าถูกกัด หากปรากฏว่าสัตว์นั้นมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้าภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้เจ้าของ

สัตว์กักขังสัตว์นั้นไว้และแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาท่ีพบว่าสัตว์

นั้นมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้าในกรณีท่ีสัตว์ท่ีเจ้าของสัตว์เฝ้าสังเกตอาการตาย หรือสูญหายภายในระยะเวลาท่ี

ก าหนด ให้เจ้าของสัตว์นั้นแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาท่ี รู้ว่าตาย 

หรือสูญหาย (มาตรา 12)  
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ประมวลกฎหมายอาญา   

ส าหรับกฎหมายนี้เป็นกฎหมายท่ีออกมาเพื่อก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม มีการก าหนดความผิด

เอาไว้ชัดเจน เพื่อควบคุมบุคคลให้ประพฤติตนให้อยู่ภายในขอบเขตท่ีถูกต้อง ไม่ให้ละเมิดสิทธ์ิของบุคคลอื่น ซึ่งมีข้อ

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับสัตวอ์ยู่บางมาตรา ดังนี้ 

  1. การควบคุมผู้เลีย้งสัตว์ประเภทท่ีมีนิสัยดุหรือเป็นสัตวร้์าย ไมใ่ห้ปล่อยปละละเลย สัตว์ประเภทดังกล่าวไป

ตามท่ีสาธารณะ เพราะอาจเกิดอันตรายกับบุคคลอื่นหรือทรัพย์สนิต่าง ๆ กฎหมายมาตรา 377 จะบัญญัติขึ้นมาให้ผูท่ี้

เลี้ยงสัตว์หรือผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับเลี้ยงถึงจะมิใช้เจ้าของสัตว์ก็ตามแต่ถ้าสัตว์อยู่ในความดูแลของบุคคลใด ผู้นั้นต้องดูแล

สัตว์ โดยเฉพาะสัตว์ท่ีมีความดุร้ายให้อยูใ่นความดูแลของตนอย่างใกล้ชดิ และไมป่ล่อยให้สัตว์ประเภทดุร้ายน้ีอยู่ตาม

ล าพังในที่สาธารณะมิฉะนั้นผู้ควบคุมจะมีความผิดตอ้งรับโทษ 

2. ในการให้ความคุ้มครองการถูกทารุณกรรมและการใช้งานสัตว์เกินสมควรโดยถูกบัญญัติไว้ในประมวล

กฎหมายอาญามาตรา 381 และมาตรา 382 ดังนี้ 

 มาตรา 381  

 (1) ผู้ใด 

 (2) กระท าการทารุณต่อสัตว์หรือฆา่สัตวโ์ดยให้ได้รับทุกขเวทนา 

 (3)อันไมจ่ าเป็น  

มาตรานีม้ถี้อยค าแสดงถึงการกระท าต่อสัตว์นัน้วา่ ผู้กระท าตอ้งมีเจตนากระท าทารุณ การกระท าทารุณน้ันกฎหมาย

ให้เทียบค าอธิบายมาตรา 289 (5) คือ การแสดงความโหดร้าย 

 มาตรา 382   

 (1) ผู้ใด 

 (2) ใชใ้ห้สัตวท์ างานจนเกนิสมควรหรือใชใ้ห้ท างานอันไม่สมควร  

 (3) เพราะเหตุท่ีสัตวน์ัน้ป่วยเจ็บ ชราหรอือ่อนอายุ  

ในมาตรานี้ไม่ต้องมีเจตนา เป็นหน้าท่ีของผู้ใช้ซึ่งโดยส่วนมากจะเป็นเจ้าของสัตวเ์ป็นผู้กระท าผิด เนื่องจากการท างาน

ให้ตนเองไม่ว่าจะเป็นการใช้งานประเภทใดก็ตาม โดยผู้ใช้จะต้องพิจารณาว่าสัตว์ท่ีตนใช้นั้นอยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานถึง

ขนาดนั้นหรือไม่ การใช้ให้สัตว์ท างานจนเกินสมควรหรือใช้ท างานอันไม่สมควร เช่น ใช้ช้างลากซุงท่ีมีขนาดใหญ่เกิน

ก าลัง หรือพาสัตว์เดินเร่ร่อนขอทานไกล ๆ เป็นเวลานาน  

 3. กรณกีารน าซากสัตว์ท่ีตายไปท้ิง จนเกิดเป็นปัญหาต่อสาธารณะ (มาตรา 396)  

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

เป็นกฎหมายเอกชนวา่ด้วยเร่ืองสิทธิ หนา้ที่ และความสัมพันธ์ ระหว่างเอกชนต่อเอกชน ตัง้แตเ่กิดจนกระท่ัง

ตาย ซึ่งจะมีเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพย์และทรัพย์สิน รวมถึงข้อกฎหมายชี้แจ้งไว้ หากเกิดการละเมิดก่อให้เกิดความ

เสียหายต่ออกีฝ่ายขึ้น ว่าจะตอ้งท าอย่างไรบ้าง ซึ่งมีข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับสัตวอ์ยู่บางมาตรา ดังนี้ 

มาตรา 433 เป็นการให้สิทธิผู้เสียหายจากเหตุต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการได้รับความเสียหายต่อร่างกาย อนามัย หรือ

ทรัพย์สนิ ท่ีเกิดจากการกระท าของสัตว์ โดยกฎหมายให้สทิธิผู้ท่ีได้รับความเสียหายสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ 

แต่มิใช้เรียกจากสัตว์แต่เป็นการบัญญัติให้เรียกจากเจ้าของหรือผู้ท่ีรับเลี้ยง เพราะสัตว์ไม่สามารถจะรับผิดชอบได้

ดังนั้นกฎหมายจึงให้สิทธิผู้เสียหายเรียกร้องเอากับผู้ท่ีดูแลรับเลี้ยงสัตว์ในฐานะท่ีประมาทไมดู่แลสัตวเ์ลี้ยงของตนเอง 

จนสร้างความเสียหายผู้อื่นแต่ก็ไม่ใช้ผู้เลี้ยงหรือผู้รับดูแลจะต้องรับผิดชอบทุกกรณี กฎหมายยังมีการบัญญัติ

ข้อยกเวน้ในกรณท่ีีความเสียหายจากสัตว์น้ัน ผู้เลีย้งหรือผู้รับเลีย้งพิสูจนไ์ด้ว่า ตนเองได้ใชค้วามระมัดระวังในการเลีย้ง

ดูอย่างดตีามชนดิของสัตวห์รือตามพฤตกิารณ์ หรือความเสียหายย่อมเกิดขึ้นได้ท้ังท่ีใชค้วามระมัดระวัง 
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และกฎหมายในมาตรา 433 ยังให้สทิธิผู้เลีย้งหรือผู้รับเลีย้งสามรถไล่เบ้ียเอาแก่บุคคลผู้ท่ีเร้าหรือยั่วสัตว์น้ันของตนเอง

จนเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ไม่เว้นแม้แต่เหตุความเสียหายนั้นจะเกิดจากสัตว์อื่นท่ีมาเร้าหรือยั่วสัตว์ของตนเอง ก็ได้

โดยใชส้ิทธิเรียกจากเจ้าของสัตวน์ัน้ 

ตามมาตรา 433 เราสามารถแยกองค์ประกอบอธิบายได้ดังนี้ 

 1. สัตว์ ในความหมายตามมาตรา 433 นั้นก็สัตว์ทุกชนิด  ไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ าก็ได้ท้ังนั้น ข้อ

ส าคัญตาม 433 ต้องเป็นเป็นสัตวม์เีจ้าของ เพราะกฎหมายให้เจ้าของหรือ ผู้รับเลีย้ง ตอ้งรับผิด ดังนัน้ถ้าเป็นสัตวไ์ม่มี

เจ้าของก็ไมส่ามรถเรียกได้ 

 2. ผู้รับผิดก็มี 2 คน คือ 1.เจ้าของ 2.ก็คือคนท่ีรับเลี้ยงรับรักษาไวแ้ทนเจ้าของ ก็ขึ้นอยู่กับว่าขณะนั้นสัตวอ์ยู่

ในการดูแลครอบครองของใคร  

 3. การยกเว้นความรับผิดในกรณีท่ีสามรถพสิูจน์ได้ว่าตนเองใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว หรือกรณีมี

บุคคลอื่นท่ีมิใช ้เจ้าของหรือคนรับเลีย้งมาเร้าหรือยั่วสัตว์ของตนเอง 

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมอืง พ.ศ. 2535  

เป็นกฎหมายท่ีก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้สังคมเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด

สะอา้นนา่อยู่ โดยจะกล่าวถึงขอ้ก าหนดท่ีทุกคนพึงต้องกระท าทัง้ในท่ีสาธารณะ ทางน้ า ถนนอาคาร ฯลฯ เพ่ือให้คนใน

สังคมนัน้อยูร่วมกันได้อยา่งมีความสุข ซึ่งมบีางข้อท่ีพูดถึงสัตวเ์ลีย้ง และการเลีย้งสัตวเ์อาไว้ ดังนี้ 

1. ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยสัตว์ น าสัตว์ หรือจูงสัตว์ไปตามถนนหรือเข้าไปในบริเวณท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้

ประกาศห้ามไว้ (มาตรา 14) 

2. ห้ามมใิห้ผู้ใดปลอ่ยให้สัตวถ์่ายมูลบนถนนและมิได้ขจัดมูลดังกล่าวให้หมดไป (มาตรา 14) 

ข้อห้ามตามข้อ 1-2 นัน้มใิชบั้งคับแก่ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานทอ้งถิ่นให้น าขบวนสัตวห์รือฝูงสัตว์หรือจูง

สัตว์ไปตามถนน และได้เสียค่าธรรมเนยีมรักษาความสะอาดตามขอ้ก าหนดของท้องถิ่น (มาตรา 14) 

3. ห้ามมิให้ผู้ใดจูง ไล่ หรือต้อนสัตว์ลงไปในทางน้ าซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ปิด

ประกาศห้ามไว้ ณ บริเวณดังกลา่ว (มาตรา 22)  

4. ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยหรือจูงสัตวเ์ข้าไปในบริเวณท่ีราชการส่วนท้องถิ่น ราชการสว่นอ่ืน หรือรัฐวิสาหกิจที่ได้

ปลูกหรืออนุญาตให้ผู้อื่นปลูกหญ้าหรือตน้ไม้ไว้ และได้ปิดประกาศหรือปักปา้ยหา้มไว ้(มาตรา 28)   

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

เป็นกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับสุขลักษณะและสุขภาพของคนในสังคม ซึ่งใน หมวดท่ี 6 จะมีข้อกฎหมายท่ี

กล่าวถึง “การควบคุมการเลีย้งหรือการปล่อยสัตว์” แนน่อนวา่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้เลีย้งสุนัข โดยมีกฎหมาย ดังนี้ 

1. เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน หรือเพื่อป้องกัน

อันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว ์ให้ราชการสว่นท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อก าหนดของท้องถิ่นก าหนดให้ส่วนหน่ึงส่วน

ใดหรือท้ังหมดของพื้นท่ีในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ได้ (มาตรา 

29)   

2. การออกข้อก าหนดของท้องถิ่น อาจก าหนดให้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภท

โดยเด็ดขาดหรือไม่เกินจ านวนท่ีก าหนด หรือเป็นเขตท่ีการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทต้องอยู่ใน

ภายใตม้าตรการอย่างใดอยา่งหนึ่งก็ได้ (มาตรา 29)   

3. ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในท่ีหรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 29  โดยไม่ปรากฏ

เจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจกักสัตวด์ังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างนอ้ย 30 วัน เมื่อพ้นก าหนดแลว้ยังไมม่ผีู้ใดมา

แสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพื่อรับสัตว์คืน ให้สัตว์นั้นตกเป็นของราชการส่วนท้องถิ่น แต่ถ้าการกักสัตว์ไว้อาจ
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ก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อื่น หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือ

ขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามควรแก่กรณีก่อนถึงก าหนดเวลาดังกล่าวก็ได้ เงินท่ีได้จากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อ

ได้หักค่าใชจ้่ายในการขายหรือขายทอดตลาดและค่าเลีย้งดูสัตว์แล้ว ให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว ์(มาตรา 30) 

4. ในกรณีท่ีมิได้มกีารขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ และเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตวค์ืนภายในก าหนดเวลาตาม

วรรคหนึ่ง เจ้าของสัตวต์อ้งเป็นผู้เสียค่าใชจ้่ายส าหรับการเลีย้งดูสัตว์ให้แก่ราชการสว่นท้องถิ่นตามจ านวนท่ีได้จ่ายจริง

ด้วย (มาตรา 30) 

5. ในกรณีท่ีปรากฏว่าสัตว์ท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน ให้

เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควรได้ (มาตรา 30) 

ข้อบัญญัตกิรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. 2548  

เป็นกฎหมายท้องถิ่นท่ีแต่จะพื้นท่ีจะออกกฎหมายมาบังคับใช้กับคนท่ีอาศัยอยู่ในท้องท่ีนั้น ๆ ให้ปฏิบัติตาม

ข้อบังคับ ซึ่งส าหรับกรุงเทพมหานครก็มขี้อบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องกับการเลีย้งหรือการปล่อยสุนัขเชน่กัน  

“สุนัขควบคุมพิเศษ” หมายความว่า สุนัขสายพันธ์ุท่ีดุร้าย เช่น พิทบูลเทอเรีย บูลเทอเรีย สเตฟฟอร์ดเชอร์บูลเทอเรีย 

รอทไวเลอร์ และฟิลา่บราซิลเรียโร เป็นต้น และสุนัขท่ีมีประวัตทิ ารา้ยคน หรือพยายามท ารา้ยคน 

1. หลักเกณฑ์ในการเลีย้งสุนัข (ขอ้ 16) 

 1.1 เจ้าของต้องจัดสถานท่ีเลี้ยงตามความเหมาะสมของสุนัข โดยมีขนาดเพียงพอแก่การ ด ารงชีวิตของสุนัข 

มีแสงสว่างและการระบายอากาศท่ีเพยีงพอ มีระบบการระบายน้ าและก าจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ กรณีเป็นสุนัข

ควบคุมพเิศษจะตอ้งเลีย้งในสถานท่ี หรือกรงท่ีสุนัขไมส่ามารถเข้าถึงบุคคลภายนอก และมีป้ายเตอืนให้ระมัดระวังโดย

สังเกตได้อยา่งชัดเจน 

 1.2 ต้องควบคุมสุนัขมิให้ออกนอกสถานท่ีเลีย้งโดยปราศจากการควบคุม 

 1.3 ต้องควบคุมดูแลสุนัขมใิห้กอ่เหตุเดอืด ร้อนร าคาญ เช่น ก่อให้เกิดเสียงดังตดิตอ่กัน เป็นระยะเวลานาน ๆ 

เป็นต้น 

 1.4 รักษาสถานท่ีเลี้ยงสุนัขให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจ าไม่ปล่อยให้เป็นท่ี

สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ท่ีอยูบ่ริเวณใกล้เคียง 

 1.5 ต้องรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของสุนัข เช่น เร่ืองอาหาร ความสะอาด เป็นต้น ถ้าเจ้าของสุนัขไม่

สามารถเลีย้งดูสุนัขได้เป็นการช่ัวคราว จะต้องจัดให้มีผู้ดูแลความเป็นอยูข่องสุนัขให้เป็นปกติสุข 

2. ห้ามมใิห้ผู้ใดเลี้ยงสุนัขในท่ีหรือทางสาธารณะ หรือในท่ีของบุคคลอื่นโดยปราศจากความยนิยอม (ขอ้ 17) 

3. หากผู้ใดน าสุนัขออกนอกสถานท่ีเลีย้ง ตอ้งพกบัตรประจ าตัวสุนัขและตอ้งแสดงบัตรประจ าตัวสุนัขเมื่อเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือพนักงานเจา้หน้าท่ีเรียกตรวจ (ข้อ 20) 

4. หากผู้ใดน าสุนัขออกนอกสถานท่ีเลี้ยง ต้องผูกสายลากจูงสุนัขท่ีแข็งแรงและจับสายลากจูงตลอดเวลา ในกรณีท่ี

เป็นสุนัขควบคุมพเิศษตอ้งใส่อุปกรณค์รอบปากและจับสายลากจูงห่างจากตัวสุนัขไม่เกิน 50 เซนติเมตรตลอดเวลา 

5. ห้ามบุคคลอายุต่ ากว่า 15 ปีหรือเกินกวา่ 65 ปี น าสุนัขควบคุมพเิศษออกนอกสถานท่ีเลีย้ง เวน้แต่จะอยู่ในกรง ท่ีขัง 

หรือเครื่องควบคุมอื่น ที่มั่นคงแข็งแรง เพียงพอท่ีจะปอ้งกันสุนัขมใิห้เข้าถึงบุคคลภายนอก (ขอ้ 21) 

พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557   

กฎหมายนี้เป็นฉบับหนึ่งท่ีคนรักสัตว์เฝ้ารอมานาน และเพิ่งออกมาบังคับใช้เมื่อไม่กี่ปีมานี้ ซึ่งเนื้อหา

ครอบคลุมตอ่สัตวทุ์กชนิด รวมถึงสุนัขดว้ย ซึ่งแตเ่ดิมเรามีเฉพาะประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 381 และ 382 ที่พูด

ถึงการทารุณสัตวท่ี์ไม่ใชเ่หตุจ าเป็นหรือไมค่วรเท่านัน้ และก็จะมีโทษนอ้ยมาก คือ จ าคุกไมเ่กิน 1 เดอืนและปรับไมเ่กิน 
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10,000 บาท ท าให้คนไม่กลัวและไม่เกิดความเป็นธรรมกับสัตว ์จึงมีการผลักดันกฎหมายฉบับบนี้ออกมา ซึ่งมีเนื้อหา

ส าคัญดังต่อไปนี้ 

ความหมายตามมาตรา 3 ท่ีบัญญัติถึงบทนิยาม พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 

พ.ศ. 2557  

“สัตว์” หมายความว่า สัตว์ท่ีโดยปกติเลี้ยงไว้เพื่อเป็นสัตว์บ้าน สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้งาน สัตว์เลี้ ยงเพื่อใช้เป็น

พาหนะ สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้เป็นเพื่อน สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้เป็นอาหาร สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้ในการแสดง หรือสัตว์เลี้ยงเพื่อใช้ใน

การอื่นใด ท้ังนี้ไม่ว่าจะมีเจ้าของหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงสัตว์ท่ีอาศัยอยู่ในธรรมชาติตามท่ีรัฐมนตรี

ประกาศก าหนดซึง่จากบทนยิามท่ีให้ความหมายของค าวา่ สัตว์ท่ีจะได้รับความคุ้มครองป้องกันและจัดสวัสดภิาพสัตว์

ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้ ค าว่าสัตวไ์มไ่ด้หมายความรวมถึงสัตวด์ังตอ่ไปน้ี 

(1) สัตว์ป่าตามกฎหมายวา่ด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตวป่์า 

(2) สัตว์น้ าตามกฎหมายวา่ด้วยการประมง 

“เจ้าของสัตว์” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธ์ิ และให้หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์หรือผู้ซึ่งได้รับ

มอบหมายให้ดูแล ไม่ว่าจะได้รับมอบหมายจากเจ้าของกรรมสิทธ์ิ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าของกรรมสิทธ์ิให้

ดูแลดว้ย 

 จากบทนยิามความหมายของค าว่า เจ้าของสัตว ์ตามพระราชบัญญัติน้ี มีอยูด่้วยกัน 2 ประเภท คือ  

 1. เจ้าของกรรมสทิธ์ิ หมายถงึ สิทธิท้ังปวงท่ีผู้เป็นเจ้าของมีอยู่เหนือทรัพย์สิน อันได้แก่ สิทธิใชส้อย จ าหนา่ย 

ได้ดอกผล กับท้ังสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตน และสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อ่ืนสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สนิ

นั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ซึ่งแปลว่า บุคคลท่ีมีอ านาจในสัตว์ท่ีตนเองเลี้ยง เพราะสัตว์จัดว่าเป็นสิ่งมีชีวิต ท่ีมิได้มี

สภาพบุคคล ตามกฎหมาย แต่มสีภาพเป็นทรัพย์ 

 2. ผู้ครอบครองสัตว์ หมายถึง ยึดถือสัตว์ไว้โดยเจตนาจะยึดถือเพื่อตน อันท าให้บุคคลได้มาซึ่งสิทธิ

ครอบครอง รวมถึงขณะนั้นได้เป็นผู้ดูแลสัตว์ รับเลี้ยงแทนบุคคลอื่น หรือรับไว้ดูแลสัตว์ของคนอื่น ไม่ว่าจะได้รับ

มอบหมายจากตัวแทนท่ีมิใชเ้จ้าของก็ตาม 

“การทารุณกรรม” ในความหมายตามนยิามในกฎหมายดังกล่าวเป็นการกระท ากับสัตว ์โดยการท ารา้ยหรือ

ท าให้สัตว์ได้รับความทรมานเจ็บปวด หรือตายลงด้วยความเจตนาของมนุษย์ รวมถึงการงดเว้นจนเป็นสาเหตุให้สัตว์

นัน้ทรมานเจ็บปวดจนตาย เช่น การขังสัตวไ์วโ้ดยให้อดอาหารจนตาย 

“การจัดสวัสดภิาพสัตว์” หมายความว่า การเลีย้งหรือการดูแลให้สัตว์มคีวามเป็นอยู่ในสภาวะท่ีเหมาะสม มี

สุขภาพอนามัยท่ีด ีมท่ีีอยู ่อาหาร และน้ าอย่างเพยีงพอ และในการจัดสวัสดภิาพสัตวก์ฎหมายยังมกีารบัญญัติถึงการ

ห้ามปล่อย ละท้ิง หรือกระท าการใด ๆ ให้สัตว์พ้นจากการดูแลของตนเองใน มาตรา 23 แต่ไม่รวมถึงการโอน

กรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองให้แก่ผู้อื่นซึ่งประสงค์จะน าสัตว์ไปดูแลแทนหรือรับเลี้ยงแทน นอกจากนี้ในกฎหมาย

ดังกล่าวยังมมีาตราที่ส าคัญท่ีเกี่ยวกับการทารุณกรรมสัตว์ คือ มาตรา 20  เป็นมาตราท่ีบังคับมิให้มีการกระท าใด ๆ

อันมีลักษณะเป็นการทารุณกรรมสัตว์ ซึ่งความหมายของค าว่าทารุณกรรมจะอยู่ในมาตรา 3 โดยการกระท าท่ีถือว่า

เป็นการทารุณกรรมสัตว์ตาม มาตรา 20 เช่น การเฆี่ยน ทุบตี  ฟัน แทง เผา เป็นต้น หรือกระท าการอื่นใดในลักษณะ

ท่ีได้รับทุกข์เวทนา ซึ่งมีผลท าให้สัตว์ เจ็บปวด หรือพิการ หรือตาย แต่กฎหมายดังกล่าวก็ยังมีข้อยกเว้น ท่ีสามารถ

กระท าได้ ไม่ว่าการกระท านั้นจะท าให้สัตว์ได้รับอันตราย บาดเจ็บหรือตาย โดยผู้กระท าไม่มีความผิด ตามมาตรา 

21(1) - (11) ซึ่งหมายความวา่ถ้ามเีหตุอันสมควรก็สามารถทารุณกรรมสัตว์ได้ ดังนั้นหากการกระท าใดต่อสัตว์ตามท่ี

กล่าว ตามมาตรา21 แมจ้ะมผีลร้ายต่อสัตว์เพียงใดก็ตามยอ่มสามารถกระท าได้โดยไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์

ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 นี้โดยผู้ท่ีฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว
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จะมบีทลงโทษท่ีบัญญัติในมาตรา 31 เป็นการลงโทษแก่ผู้ท่ีกระท าการทารุณกรรมสัตวโ์ดยไม่มีเหตุอันควรตามมาตรา 

20 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 นี้ จะต้องถูกลงโทษ ซึ่งจะมี

โทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4หมื่นบาท  หรืออาจจะโดนท้ังจ าคุกและปรับเมื่อพิจารณาจากกฎหมาย

ดังกล่าวขา้งต้นแลว้ จะเห็นได้วา่สุนัขมเีจ้าของจะต้องได้รับการดูแลท่ีดกีว่าสุนัขไม่มีเจ้าของหรือสุนัขจรจดั ดังนัน้อัตรา

ท่ีก่อให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้ากับสุนัขมีเจ้าของจึงน้อยกว่าสุนัขจรจัด เพราะหากเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมาย จนเป็นสาเหตุให้สุนัขของตนก่อให้เกิดโรคระบาด เจ้าของหรือผู้ครอบครองจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 

นอกจากกฎหมายท่ีออกมาคุ้มครองสุนัขท่ีมีเจ้าของแล้ว ยังมีกฎหมายท่ีออกมาคุ้มครองสุนัขท่ีไม่มีเจ้าของด้วยซึ่งก็ 

คือ พระราชบัญญัติ ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 โดยมีเหตุผลในการประกาศใช้

พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตท่ีมีความรู้สึกและเป็นองค์ประกอบส าคัญของสิ่งแวดล้อม จึง

ควรได้รับการคุ้มครองมิให้ถูกกระท าการทารุณกรรม และเจ้าของสัตว์ซึ่งน าสัตว์มาเลี้ยงจะต้องจัดสวัสดิภาพให้

เหมาะสมตามประเภทและชนิดของสัตว ์ท้ังในระหว่างการเลี้ยงดู การขนส่ง การน าสัตว์ไปใช้งาน หรือใช้ในการแสดง 

ดังนั้นเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ในการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อให้สัตว์ได้รับการคุ้มครอง

ตามธรรมชาติของสัตว์อยา่งเหมาะสม  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 

จากเหตุผลตามพระราชบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัตินี้มุ่งเน้นในการให้ความคุ้มครองและ

จัดสวัสดิภาพ และความเป็นอยู่ให้กับสัตว์ทุกชนิดอย่างเหมาะสม ไม่ว่าสัตว์นั้นจะมีเจ้าของหรือไม่ก็ตาม จึง

หมายความรวมถึงสุนัขจรจัดด้วย คือ สุนัขจรจัดย่อมได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายพระราชบัญญัติป้องกันการ

ทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 ดังนัน้หากสุนัขจรจัดเป็นสัตวท่ี์มอีัตราในการกอ่ให้เกิดโรคพิษสุนัข

บ้าหรือโรคระบาดสูงสุด รัฐบาลจึงต้องออกมาควบคุมสุนัขจรจัดเพื่อไม่ให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ซึ่งวิธีการหรือ

มาตราการท่ีรัฐใชใ้นการควบคุมสุนัขจรจัดนั้น มดี้วยกันหลายประการ เชน่ การท าหมั้น ฉีดยาและปลอ่ยไป หรือน าไป

ไว้ท่ี สถานสงเคราะห์สัตว ์หมายความวา่ สถานท่ีส าหรับใช้เลี้ยงสัตว ์หรือสถานท่ีส าหรับใช้ ในการให้ความช่วยเหลอื

หรืออภิบาลสัตว์ท่ีถูกทอดท้ิง สัตว์ท่ีไม่มีเจ้าของ หรือสัตว์ท่ีถูกกระท าการทารุณกรรม เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามแมจ้ะ

มกีฎหมายออกมาเพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสุนัขต้องปฏบัิติตอ่สุนัขของตนเอง ปัญหาเร่ืองของสุนัขจรจัดก็ยังไม่

หมดไป มีแต่จะเพิ่มจ านวนมากขึ้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้มิได้เกิดจากสุนัขโดยตรง แต่เกิดจากคนท่ีไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

และไมถู่กด าเนนิคดตีามกฎหมาย หรือบ้างถูกด าเนนิคด ีแตโ่ทษทางกฎหมายเป็นโทษท่ีไม่รุนแรงท าให้ผู้กระท าไม่เกรง

กลัวต่อกฎหมาย จึงมีผู้ท่ียังฝ่าฝืนต่อกฎหมายโดย น าสุนัขของตนมาท้ิงไว้ท่ีวัด โรงเรียน หรือตามท่ีสาธารณะ เพราะ

ไม่สามารถเลี้ยงดูได้อย่างเหมาะสม หรือไม่ได้ท าหมันหรือฉีดยาคุมจึงท าให้สุนัขของตนเกิดลูกขึ้นมากจนไม่สามารถ

เลี้ยงได้ หรือบ้างเก็บลูกสุนัขตอนท่ียังเล็กเพราะลูกสุนัขมีความน่ารัก แต่พอสุนัขโตขึ้นไม่น่ารักจึงน าไปปล่อย ซึ่ง

ปัญหาเหล่านี้เองท่ีท าให้สุนัขจรจัดเกิดขึ้นมากมาย และเมื่อสุนัขจรจัดเพิ่มมากขึ้นปัญหาต่าง ๆ จึงเกิดตามมาท้ังด้าน

สังคม สภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจ ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้น ามาสู่มาตราการท่ีรัฐใช้ในการควบคุมสุนัขจรจัด แต่ยังไม่

เป็นผลส าเร็จ เพราะสุนัขจรจัดมจี านวนมากและการบังคับใชก้ฎหมายในการลงโทษผู้กระท าผดิท่ีน าสุนัขของตนเองมา

ปล่อยทิ้งทางปฏิบัติเป็นไปได้ยาก เพราะในการลงโทษผู้กระท าผิดได้นั้น ต้องมีหลักฐานท่ีชัดเจนจึงจะลงโทษผู้กระท า

ผิดได้ เหตุท่ีไม่สามารถหาหลักฐานมาลงโทษผู้กระท าผิดได้เพราะผู้กระท าผิดจะกระท าโดยไม่ให้ผู้อื่นเห็นหรือปิดบัง

การกระท าของตน อีกท้ังในสังคมยังมองว่าการกระท าความผิดฐานทอดท้ิงสัตว์ไม่ใช้เร่ืองส าคัญ และไม่ใช้หน้าท่ีของ

ตนเอง ท าให้การกระท าผิดนั้นยังคงเกิดขึ้นอยู่ และผู้กระท าผิดเองก็ขาดความรับผิดชอบ ไร้ซึ้งจิตส านึก ต่อสังคม

ส่วนรวม 
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สาเหตุที่ผู้เลี้ยงต้องปล่อยหรือทิ้งสุนัขให้เป็นสุนัขจรจัด มีหลายสาเหตุ คือ  

1. ปัญหาด้านส่วนตัวของผู้เลี้ยงเอง ซึ่งเกิดจากการท่ีผู้เลี้ยงคิดวา่ การเลี้ยงสุนัขตอ่ไปนั้นอาจกระทบตอ่ชวีิต

ความเป็นอยูข่องตัวผู้เลีย้งเอง หรือกระทบกับชีวติของสมาชกิภายในครอบครัว ไมว่า่จะเป็นมสีมาชิกในครอบครัวเป็น

โรคภูมิแพ้ หรือไม่สามารถอยู่ร่วมกับสัตว์ได้อีกต่อไป เช่น พ่อแม่ไม่ให้เลี้ยง เลิกกันกับแฟน คอนโดไม่ให้เลี้ยง ท่ีอยู่ท่ี

จะยา้ยไปไม่เหมาะที่จะเลีย้งสัตว ์ไมส่ามารถน าสัตวไ์ปอยู่ได้เนื่องจากติดปัญหาในเร่ืองกฎระเบียบ สัตว์เหลา่นีถ้้าโชคดี

ก็อาจลงเอยดว้ยการหาบ้านใหม่ให้ แตถ่้าหาบา้นให้ไม่ได้และสถานการณบี์บบังคับ ก็อาจต้องลงเอยท่ีดว้ยการท้ิงท่ีวัด

หรือข้างถนนไปตามระเบียบ 

2. ปัญหาด้านพฤติกรรมของสัตว์ ปัญหานี้นับวา่เป็นปัญหาหลักเลยก็ว่าได้ ท่ีคนตัดสินใจทิ้งสุนัข โดยเฉพาะ

สุนัขท่ีมีพฤติกรรมก้าวร้าว ไล่กัดสมาชกิภายในบ้าน เข้ากับสมาชกิในบ้านไม่ได้เลย มนีสิัยไม่น่ารักและรุนรานคนอื่น ๆ 

บางตัวถึงไม่ได้มพีฤตกิรรมดุร้าย แตม่นีสิัยชอบเห่าหอนเสียงดังตลอดเวลา เป็นท่ีร าคาญของคนในบ้านและเพื่อนบ้าน 

หรือบางบ้านอาจมีผู้ป่วยมาอาศัยอยู่ด้วย ท าให้ไปรบกวนการพักผ่อน สุนัขบางตัวมีปัญหาการขับถ่ายไม่เป็นท่ี แต่

เจ้าของก็รับมือไม่ได้ ซึ่งปัญหาพฤติกรรมของสุนัขเหล่านี้ ถ้ามองให้ลึกแล้วเกิดจากการเลี้ยงดูของผู้เลี้ยงเอง ท่ีขาด

ความใส่ใจในการฝึกฝนพฤติกรรมท่ีถูกต้องให้สุนัขได้เรียนรู้ ปล่อยเรื้อรังจนกลายเป็นปัญหา และท้ายท่ีสุดก็อยู่

ร่วมกันไม่ได้ในท่ีสุด 

3. สุนัขบางตัวป่วยเป็นโรคเรื้อรังท่ีต้องได้รับการดูแลรักษาท่ียาวนาน หรือสุนัขบางตัวเป็นโรคท่ีไม่มีทาง

รักษาให้หายขาดได้ ไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็ง หรือโรคท่ีท าให้สัตว์นั้นพิการไม่สามาถช่วยเหลือตัวเองได้ บางตัวควบคุม

การขับถ่ายไม่ได้ ขยับตัวไม่ได้ หรือเป็นโรคใด ๆ ก็ตามท่ีอาจท าให้สุนัขตัวนั้นไม่น่ารักอีกต่อไป บางคนรับไม่ได้ท่ีสุนัข

ตัวเองต้องมาป่วย ซึ่งการป่วยของสุนัขนั้นยอมต้องมีค่าใช้จ่ายท่ีต้องใช้ในการรักษาตามมา เมื่อมีจ านวนมากเข้ าและ

กระทบกับรายได้ของเจ้าของ ดูแล้วว่าไม่คุ้มค่ากับการท่ีจะต้องเลี้ยงดูต่อไป หรือไม่ก็อาจไม่มีเวลามากพอในการมา

ดูแลสัตวป่์วยเนื่องจากต้องท ามาหากิน นั่นก็เป็นสาเหตุท่ีเจ้าของตัดสินใจทิ้งสัตว ์สุนัขบางตัวถูกทิ้งในโรงพยาบาลสัตว์

ท่ีเจ้าของพามารักษา รา้ยกว่านัน้คือไมรั่กษาตอ่แล้วปล่อยให้สุนัขค่อยๆ ตายไปอย่างทรมาน  

นอกจากสาเหตุขา้งต้นแลว้ยังมอีกีหลายสาเหตุท าให้ผู้ท่ีเลีย้งสุนัขเกิดความคิดท่ีจะน าสุนัขท่ีเลีย้งไปปล่อยท้ิง เชน่ ไมม่ี

เวลา สถานท่ีไม่เหมาะสม ย้ายท่ีอยู่ มีครอบครัวมีลูก จากสาเหตุเหล่านี้ท าให้ผู้เลี้ยงปล่อยท้ิงสุนัข โดยไม่สนใจว่าจะ

เป็นปัญหาสังคมหรือไม ่ซึ่งความจรงิแลว้คนเลีย้งเองควรจะคิดให้ดกี่อนท่ีจะตัดใจรับสุนัขมาเลีย้ง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา

สุนัขจรจัดในสังคมไทย คนเลีย้งก็ควรพจิารณาปัจจัยของตนเองกอ่นน าสัตว์มาเล่ียงหลายดา้น เช่น  

1. ด้านเวลาในการเลี้ยงดู ถ้าผู้เลี้ยงมีงานยุ่ง สังคมเยอะ ไม่มีเวลาในการเลี้ยงดูปล่อยให้สัตว์ต้องอยู่เพียง

ล าพัง ก็มีความเป็นไปได้สูงวา่สัตวเ์ลีย้งของคุณจะถูกทิง้ ซึ่งอาจท าให้สัตว์บางชนิด เชน่ หมาหรือแมว แผลงฤทธ์ิ หรือ

เสียชวีติได้ 

2. ด้านความสะอาด ก่อนจะน าสัตว์มาเลี้ยงผู้เลี้ยงต้องรู้เสมอว่าสัตว์นั้นสร้างความความสกปรกเลอะเทอะ 

ผู้เลี้ยงต้องเตรียมตัวรับมือกับความรกในบ้าน เพราะสัตว์ไม่เหมอืนมนุษย์ การขับถ่ายหรือความซนในการรื้อข้าวของ

กระจุยกระจายไรช้ิ้นดี ผู้เล้ียงต้องท าใจไว้ 

3. ด้านคา่ใชจ้่าย การเลีย้งสัตว์มีคา่ใชจ้่ายสูง ไมว่า่จะค่าหมอ ค่ายา ค่าวัคซีน ตัดแต่งขน ค่าอาหารและอื่น ๆ 

อกีสารพัด ซึ่งจะเพ่ิมรายจ่ายให้ผู้เลีย้ง ดังนัน้อยา่เลีย้งถา้ไมแ่นใ่จว่ารายได้สูงเพยีงพอ  

เมื่อพิจารณาจากปัจจัยดา้นตา่ง ๆ แลว้ ผู้เลีย้งยังตอ้งมีความรักถ้าผู้เลี้ยงไม่ได้เป็นคนรักสุนัข ก็ไมค่วรน ามา

เลีย้ง  เพราะสุนัขก็ต้องการความรักและการดูแลเอาใจใส่  ต้องดูแลมันเหมอืนมันเป็นสมาชกิคนหน่ึงในครอบครัว ถ้า

การเลี้ยงแบบตามค่านยิม ไม่สนใจปัญหาต่อมาก็คือการน าไปปล่อยท้ิง และก็ท าให้สุนัขเหล่านี้เป็นปัญหาสังคมตอ่ไป 



 

83 

 

จากสาเหตุและปัจจัยหลายประการท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น จึงเห็นได้ว่าประเทศไทยไม่สามารถแก้ปัญหาสุนัขจรจัดให้

หมดไปได้หากการบังคับใชก้ฎหมายยังไมบ่รรลุวัตถุประสงค์ 

  ปัญหาสุนัขจรจัด เป็นปัญหาของหลายประเทศ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าในแต่ละประเทศมีวิธีการแก้ปัญหา

เร่ืองสุนัขจรจัดที่แตกตา่งกัน และสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวนัน้ได้ เช่น 

 ประเทศเนเธอร์แลนด์  มีการออกกฎหมายท่ีเกี่ยวกับภาษี เป็นกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการรับเลี้ยงสัตว์ท่ีเรียกว่า “Adopt, 

Don’t Shop” ซึ่งแปลตรงตัวว่า “รับเลี้ยง แทนท่ีจะซื้อ” นั่นเอง ซึ่งกฎหมายนี้มีจุดส าคัญ คือการตั้งภาษีท่ีสูงมากใน

การซื้อสัตว์เลี้ยง และตรงกันข้าม หากเราเลือกท่ีจะรับเลี้ยงสัตว์จากสถานสงเคราะห์แทนการซื้อนั้น ค่าใช้จ่ายท่ีผู้

เลี้ยงต้องจ่ายจะถูกกว่ามาก นอกจากเร่ืองนี้ประเทศเนเธอร์แลนด์ยังมีกฎหมายให้สัตว์ท าหมันฟรีด้วย และเร่ือง

กฎหมายของการทารุณสัตว์เองก็เป็นอีกส่วนส าคัญท่ีท าให้ประเทศเนเธอร์แลนด์นั้นไม่ค่อยมีสัตว์จรจัด เพราะมี

กฎหมายลงโทษอย่างรุนแรงหากพบเจอการทารุณสัตว์ ซึ่งการท าแบบนี้ ท าให้คนรู้จักท่ีจะรักสัตว์มากขึ้น และการ

ลงทุนเร่ืองการปลูกฝังการรักสัตว์ในประเทศเองก็ถือว่าท ากันอย่างจริงจัง และหลายๆ ฝ่ายมองว่า การปลูกฝัง เร่ือง

การรักสัตวน์ัน้ จะสามารถแก้ปัญหาเร่ืองการทอดท้ิงสัตว์ได้ในระยะยาว 

ประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศท่ีขึ้นชื่อในเร่ืองระเบียบมากแต่ก็เคยมีปัญหาเร่ืองสุนัขจรจัดเหมือนกันซึ่งทาง

รัฐบาลของญี่ปุ่นก็พยายามจะแก้ปัญหา ด้วยการออกกฎหมายมาบังคับให้มีการฝังชิปลงไปในสุนัข และตอ้งมีการระบุ

ท่ีอยู่ รวมถึงชื่อของผู้เลี้ยงไว้ท่ีสัตว์เลี้ยงทุกชนิด เพื่อระงับการปล่อยท้ิง เพราะถ้าปล่อย คนท่ีพบก็สามารถส่งคืนได้  

อกีเร่ืองท่ีน่าสนใจคือ ผู้ขายสัตวเ์ลีย้งเองก็ตอ้งรับหนา้ที่สอนการเลีย้งดูให้กับผู้ซือ้ และตอ้งพิจารณาวา่คนที่มาซื้อสัตว์

เลี้ยงนั้น อยากจะเลี้ยงจริง ๆ หรือไม่ เพื่อเป็นการป้องกันคนท่ีอาจจะไม่ได้มีความตั้งใจจะเลี้ยงสัตว์นั้นในระยะยาว 

และป้องกันการท้ิงสัตว์ด้วย รวมถึงเตรียมความพร้อมให้กับผู้เลี้ยง ให้ดูแลสัตว์ได้ตามความจ าเป็นของสัตว์ โดยรวม

แลว้นอกจากประเทศญี่ปุ่นจะพยายามป้องกันการท้ิงสัตว์แลว้ ยังพยายาม ตรวจสอบผู้ท่ีต้องการจะซือ้สัตวเ์ลี้ยง และ

ให้ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการเลี้ยงดูอีกด้วย นับว่าเป็นการปลูกฝังท่ีดี และสร้างความเข้าใจถึงความยากล าบากในการ

เลีย้งดูสัตว์ 

ประเทศสิงค์โปร์  ส าหรับประเทศเล็ก ๆ อย่างประเทศสิงค์โปร์ก็มปัีญหาเร่ือง“สัตว์ไร้ท่ีอยู่” เหมือนกัน แตก่็

พยายามจะจัดการปัญหาเร่ืองนี้ โดยเป้าหมายของหน่วยงานอาหาร เกษตรและสัตวแพทย ์(Agri-Food and Veterinary 

Authority หรือ AVA) ท่ีมีหน้าท่ีในการตรวจสอบเร่ืองความปลอดภัยของอาหาร ไปจนถึงเร่ืองความเป็นอยู่ของสัตว์ 

และพืชต่าง ๆ และขึ้นกับรัฐบาลสิงค์โปร์ มีการวางแผนท่ีจะท าหมันให้กับสุนัขจรจัด 70% ภายใน 5 ปีต่อจากนี้ และ

จะพยายามหาคนรับเลีย้งสัตวไ์ป ส่วนสัตวท่ี์ไม่เหมาะกับการรับเลีย้ง หรือหาคนเลีย้งไม่ได้ ทางการก็จะจัดหาท่ีให้สัตว์

ได้อาศัยจนกว่าจะตายจากไป ซึ่งขั้นตอนในส่วนนี้ ทางรัฐบาลของสิงค์โปร์ก็จะก าชับกับหน่วยงานต่าง ๆท่ีจะมารับ

หนา้ที่ วา่จะต้องฉีดวัคซีนให้กับตัวไหนบ้าง และจะตอ้งตรวจเช็คสุขภาพอยา่งไร เพื่อความเป็นอยู่ท่ีดขีองสัตวเ์หล่านั้น  

ตัวเลข 70% ท่ีรัฐบาลของประเทศสิงค์โปร์เลือกนั้น มีหลักการจากงานค้นคว้า โดยคิดค านวณต่าง ๆ แล้ว ว่าการท า

หมันสุนัขจรจัดถึง 70% นั้นถือเป็นเร่ืองจ าเป็นเพื่อการควบคุมการเกิดของสุนัขในประเทศ และจะสามารถลดจ านวน

สุนัขจรจัดในระยะยาวได้ 

 

บทสรุป  

จากปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าท่ีท าให้มีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นในประเทศไทย จนน าไปสู่ปัญหาของสุนัขจรจัด เพราะ

สุนัขเป็นสัตว์ท่ีมีอัตราก่อให้เกิดพษิสุนัขบ้าสูงสุด ผู้เขียนจึงได้รวบรวมกฎหมายท่ีมกีารบังคับให้ผู้เลี้ยงสุนัขต้องปฏบัิติ

ตามเพื่อลดปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคระบาด  แตอ่ย่างไรก็ตามแมจ้ะมกีฎหมายออกมาบังคับใชอ้ยู่หลายฉบับ ก็ไม่

ท าให้ปัญหาดังกล่าวลดลง เพราะไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด และบทลงโทษตามกฎหมายยังไม่มากพอ 
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อีกท้ังสังคมไทยมิได้ปลูกฝังเร่ืองการเลี้ยงดูสัตว์หรือการดูแลเอาใจใส่ต่อสัตว์ท่ีเลี้ยง จึงท าให้มีก ารปล่อยปะละเลย 

หรือทอดทิ้ง จนกลายเป็นภาระของสังคม แม้ภายหลังรัฐได้มีการออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองและจัดสวัสดิภาพสัตว์

ขึ้นมาในปี 2557 คือ พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 ก็ไม่ท าให้ปัญหา

การทอดทิ้งสัตว์ลดลง โดยเฉพาะสุนัขจรจัดซึ่งพบเห็นได้โดยท่ัวไป เนื่องจากกฎหมายทุกฉบับเน้นการให้ความ

คุ้มครองแต่เฉพาะสัตว์เลีย้งหรือสัตว์ท่ีมีเจ้าของ ตอ่มาได้มีการออกกฎหมายคุ้มครองสัตวแ์ละจัดสวัสดภิาพให้กับสัตว ์

แต่ก็มุ่งเน้นให้ความคุ้มครองเร่ืองสัตว์ถูกท าร้ายหรือการทารุณกรรมเท่านั้น โดยสัตว์ท่ีได้รับการคุ้มครองตาม

กฎหมายฉบับนี้ รวมถึงสุนัขจรจัดด้วย การจัดสวัสดภิาพให้กับสัตว์ แมก้ฎหมายจะหมายความรวมถึงสัตวไ์มม่เีจ้าของ

ด้วยแต่ในทางปฏิบัติ ในการจัดสวัสดิภาพให้กับสัตว์ท่ีไม่มีเจ้าของรวมถึงสุนัขจรจัดยังไม่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม 

เพราะหากมีการจัดสวัสดิภาพให้กับสุนัขจรจัดปัญหาการเพิ่มจ านวนของสุนัขจรจัดจะไม่เกิดขึ้น และการควบคุมสุนัข

จรจัดจะกระท าได้โดยง่าย ตลอดจนปัญหาด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอ้มและโรคระบาดจะไมเ่กิดขึ้น อย่างไรก็ตาม

ความพยายามในการแกไขปญหาสุนัขจรจัดของรัฐบาลยังไม่บรรลุผล โดยจะเห็นได้จากจ านวนสุนัขจรจัดท่ีมีแนวโน

มเพิ่มมากขึน้ทุกป ีซึ่งจากการศกึษาพบวากฎหมายท่ีบังคับใชในการแกปั้ญหาสุนัขจรจัดในปจจุบันยังมีไม่เพยีงพอ  ซึ่ง

ผู้เขียนเห็นวาการจัดการปญหาสุนัขจรจัดไม่สามารถด าเนินการตามท่ีกฎหมายก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย

ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข ปรับปรุง และเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการ

จัดสวัสดภิาพสัตว ์พ.ศ. 2557 ดังนี้ 

 

เอกสารอ้างอิง  

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การควบคุมการเลีย้งหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. 2548 

ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ 

ประมวลกฎหมายอาญา 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2544 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
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พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 
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แนวทางการผลักดันนโยบายการสร้างความมั่นคงทางอาหาร 

GUIDELINES FOR PROMOTING FOOD SECURITY POLICY 

 
วันเฉลิม จันทรากุล1 

 

บทคดัย่อ 

บทความนี้ผู้เขียนช้ีให้เห็นถึงปัญหาความมั่นคงทางอาหารของไทยตามความหมายของ FAO โดยจ าแนกยอ่ย

ออกเป็น 4 มิติ คือ 1) ความพอเพียง 2) การเข้าถึง 3) การใช้ประโยชน์ 4) เสถียรภาพ ซึ่งจากข้อมูลของ FAO พบว่า 

ประชาชนคนไทยส่วนหนึ่งยังจัดอยู่ในกลุ่มผู้อดอยาก (Hunger)  โดยจากการศึกษาพบว่า มีแนวทางแก้ปัญหาได้

ดังนี้คือ  1. แนวทางการการสร้าง “ความเพียงพอของอาหาร” มีกลยุทธ์คือ 1) สร้างแหล่งอาหารส่วนรวมของชุมชน     

2) ส่งเสริมการผลิตของครัวเรือนเพื่อสร้างรายได้ 3) ส่งเสริมการรือ้ฟ้ืนประเพณีท่ีช่วยเหลอืกันและกัน 4) การสง่เสริม

เศรษฐกิจในชุมชน 5) ส่งเสริมการท าเกษตรแบบผสมผสาน 2. แนวทางการแก้ปัญหา “การเข้าถึง” มกีลยุทธ์คอื 1) ให้

คนในชุมชนมีสิทธิในการใช้แหล่งทรัพยากร 2) สนับสนุนปัจจัยการผลิต 3) รัฐควรส่งเสริมจัดตั้งร้านค้าในชุมชน       

4) ส่งเสริมการเข้าถึงอาหารคุณภาพ 3. แนวทางการใชป้ระโยชน ์มีกลยุทธ์ดังนี้ 1) รัฐต้องเข้มงวดตรวจสอบการผลิต

อาหารประเภทต่าง ๆ 2) การก าหนดให้อาหารทุกชนิดต้องแจงรายละเอียดตัวสินค้า 3) ต้องให้ทราบถึงคุณประโยชน์

ของอาหาร 4) จัดท าสื่อท่ีให้ข้อมูลข่าวสารด้านอาหาร 4. แนวทางการสร้าง “ความมั่นคง” มีกลยุทธ์ดังนี้ 1) รัฐต้อง

ส่งเสริมให้ครัวเรือนสามารถพึ่งพาตนเอง  2) รื้อฟื้นระบบส ารองอาหารในครัวเรือน  3) ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยน

อาหารของคนในชุมชนหรือระหว่างชุมชนท้ังนี้การตัดสินใจเลือกนโยบายนี้ควรยึดหลักธรรม “สาราณียธรรม 6” คือ       

1) เมตตามโนกรรม หมายถึง  การมองกันในแงด่ี 2) เมตตาวจีกรรม หมายถงึ การพูดกันด้วยความรักความปรารถนา

ดี 3) เมตตากายกรรม หมายถึง  ไม่เบียดเบียนหรือรังแกกัน 4 ) สาธารณโภคิตา หมายถึง การเอื้อเฟื้อกัน                       

5) สีลสามัญญตา หมายถงึ ไมก่้าวก่ายกัน และ 6) ทิฏฐิสามัญญตา หมายถงึ  รูจ้ักยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น 

ซึ่งหากด าเนนิการตามแนวทางนีแ้ลว้จะสามารถแก้ไขปัญหาความไมม่ั่นคงดา้นอาหารของไทยได้อยา่งแทจ้รงิ 

 

ค าส าคัญ: ความมั่นคงทางอาหาร  FAO  กลุ่มผู้อดอยาก  อาหาร  ตัวแบบกระบวนการ  สาราณยีธรรม 6 
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ABSTRACT 

 This article, the author points out the problem of food security in Thailand as defined by FAO. It is classified 

into 4 dimensions: 1) availability. 2) access. 3) utilization. 4) stability. According to FAO, some Thai people are 

classified as hungry. The study found that there are several approaches, namely: 1. Strategies for creating 

“ availability”  have the following strategies: 1) Create a common food source of the community. 2) Promote the 

production of households for income generation. 3) Reinforce the traditions that help each other. 4) Promote the 

economy in the community. 5) Promote integrated farming. 2. Approaches to “access”, the Strategies are: 1) the 

people in the community have the right to use resources. 2) support the production factor. 3) the state should 

promote the establishment of stores in the community. 4) Promote access to quality food.  3 .  Guidelines for 

utilization, the strategies are as follows: 1) The state must strictly monitor the production of various types of food. 

2) All food must be detailed. 3) Inform the benefits of food. 4) Produce food information media. 4. Stability 

Approach, the strategies are as follows: 1) the state must encourage the self-reliant household. 2) revive the food 

reserve system.  3) promote the exchange of food among people in the community or between the community. 

However, the decision to choose this policy should be based on the principle of “Saraniyadhamma 6” , consisting 

of 1) Mettamanokamma, to be amiable in thought, openly and in private   2) Mettavacikamma, to be amiable in 

word, openly and in private  3) Mettakayakamma, to be amiable in deed, openly and in private 4) 

Sadharanabhogita, to share any lawful gains with virtuous fellows 5) Silasamabbata, to keep without blemish the 

rules of conduct along with one’s fellows, openly and in private 6) Ditthisamabbata, to be endowed with right 

views along with one’s fellows, openly and in private. In order to solve the problem of food security in Thailand. 

 

Keywords: food security / FAO / Hunger / food / the process model / Saraniyadhamma 6 

 

บทน า 

ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) เป็นอีกมิติความมั่นคงท่ีก าลังได้รับความสนใจท้ังในระดับประเทศ 

และระดับโลก  ซึ่งมาจากหลากหลายสาเหตุ  เช่น ภาวะโลกร้อน  ประชากรโลกเพิ่มขึน้ การเน้นการผลิตพืชพลังงาน  

ราคาอาหารสูงขึ้น เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ประชากรท่ีมรีายได้น้อยเข้าถึงอาหารได้ยากขี้น ซึ่งจากภาวะดังกล่าวนี้ อาจจะ

น าไปสู่ความไม่สงบท้ังในระดับโลกและระดับประเทศ เช่น กรณีราคาอาหารท่ีสูงเคยท าให้ประชาชนออกมาขับไล่

รัฐบาลท่ีไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ในประเทศอียิปต์ หรือ เฮติ เป็นต้น ซึ่งคาดว่าในอนาคตปัญหาความมั่นคงด้าน

อาหารจะทวคีวามรุนแรงมากขึ้นหากต้นตอของปัญหาไมไ่ด้รับการแก้ไขอยา่งจริงจัง 

ประเทศไทยแม้ว่าระดับปัญหาความไม่มั่นคงด้านอาหารน้อยกว่าประเทศอื่น  ๆ แต่ FAO ได้รายงาน

สถานการณ์ความมั่นคงอาหารในปี 2005 – 2011  โดยระบุว่า ประเทศไทยมผีู้ขาดสารอาหารราว 10 ล้านคน   (Food 

and Agricultural Organization  2013: 3) 

โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลได้ส่งเสริมให้ปลูกพืชพลังงาน ท าให้สัดส่วนท่ีดินเพื่อปลูกพืชอาหารลดลง เมื่อ

พิจารณาร่วมกับการขาดแคลนน้ า จะพบว่าประชากรบางกลุ่มอาจมีปัญหาการเข้าถึงอาหาร (กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย ์2556: 7) 
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ส าหรับต้นต่อปัญหาความไม่มั่นคงอาหารของไทยเกิดจากอะไร และทางออก หรือ นโยบายควรเป็นอยา่งไร 

ผู้ศึกษาจะน าแนวคิดทางรัฐประศาสนาศาสตร์ เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ"ตัวแบบกระบวนการ (Process Model)" ของ 

Thomas R. Dye มาช่วยในการวิเคราะห์ และหลักธรรมพุทธศาสนา “สาราณียธรรม 6” มาประกอบการวิเคราะห์ให้

ชัดเจนขึน้ 

1. สภาพปัญหา  

 ตามค านิยามของ FAO “ความมั่นคงดา้นอาหาร” คือ ทุกคน ทุกเวลา สามารถเข้าถึงอาหารได้อย่างเพียงพอ

ท้ังทางกายภาพและเศรษฐกิจ อาหารปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการท่ีตรงกับความต้องการเพื่อให้ได้เคลื่อนไหว 

การและสุขภาพท่ีด ี(FAO 2006: 1) 

ส าหรับความมั่นคงทางอาหารของไทย ได้มีการนิยมไว้ใน พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ 

พ.ศ. 2551 ว่า คือการเข้าถึงอาหารท่ีมีอย่างเพียงพอส าหรับการบริโภคของประชาชนในประเทศ อาหารมีความ

ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมตามความต้องการ ตามวัยเพื่อการมีสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังการมีระบบ

การผลิตท่ีเกือ้หนุนรักษาความสมดุลของระบบนเิวศวิทยาและความคงอยู่ของฐานทรัพยากรอาหารทางธรรมชาติของ

ประเทศ ท้ังในภาวะปกติ  หรือเกิดภัยพิ บัติสาธารณภัยหรือการก่อการร้าย อันเกี่ ยวเนื่องจากอาหาร              

(คณะกรรมการอาหารแหง่ชาติ (ม.ป.ป.): 22 ) ซึ่งเป็นความหมายท่ีสอดคล้องกับความหมายของ FAO  

นอกจากนี้ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ยังได้จ ากัดความรวมไปถึงมิติความมั่นคง

ด้านอาหารตอ่ไปน้ี  (FAO 2006: 1) ได้แก่ 

1. การมีอาหารเพียงพอ (availability): ความเพียงพอของปริมาณอาหารท่ีมีคุณภาพเหมาะสม โดยผ่านการ

ผลิตหรือการน าเข้าภายในประเทศ (รวมท้ังความช่วยเหลอืดา้นอาหาร) 

2. การเข้าถึงอาหาร (access): การเข้าถึงโดยบุคคลไปยังแหล่งอาหารท่ีเพยีงพอ (สิทธิ) ส าหรับการรับอาหาร

ท่ีเหมาะสมท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ สิทธิคือหมายถึง ชุดของกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ท้ังหมดท่ีบุคคลสามารถก าหนด

ค าสั่งตามข้อตกลงทางกฎหมาย การเมืองเศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนท่ีพวกเขาอาศัยอยู่ (รวมถึงสิทธิแบบดั้งเดิม 

เชน่ การเข้าถึงทรัพยากรท่ัวไป) 

3. การใช้ประโยชน ์(Utilization): การใช้ประโยชนจ์ากอาหารผ่านทางอาหารท่ีเพยีงพอ น้ าสะอาด สุขาภบิาล 

และการดูแลสุขภาพ เพื่อเข้าถึงสภาพความเป็นอยูท่างโภชนาการท่ีตอบสนองความตอ้งการทางสรีรวทิยา   

4. ความมั่นคง (Stability): ความมั่นคงทางอาหาร ที่ประชากร ครัวเรือน หรือบุคคล ต้องได้รับอาหารท่ี

เพียงพอตลอดเวลา พวกเขาไม่ควรเสี่ยงสูญเสียการเข้าถึงอาหารเป็นผลมาจากผลกระทบฉับพลัน (เช่น วิกฤต

เศรษฐกิจ หรอืภาวะโลกรอ้น) หรือเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวกับวัฏจักร (เชน่ ความไมม่ั่นคงดา้นอาหารตามฤดูกาล)  

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งท่ีมีมูลค่าการส่งออกอาหารและสินค้าเกษตรสูงเป็นล าดับท่ี 8 ของโลก และ

ส่งออกข้าว กุ้ง และไก่ เป็นล าดับ 1 ของโลก (นนทกานต์ จันทร์อ่อน 2557: 5) แต่การท่ีจะสรุปวา่ประเทศไทยมีความ

มั่นคงทางด้านอาหาร (Food Security) อาจจะเป็นการสรุปเร็วเกินไป เนื่องจากข้อมูลของ FAO ยังพบวา่ ประชาชนคน

ไทยส่วนหนึ่งยังจัดอยู่ในกลุ่มผู้อดอยาก (Hunger) หรืออยู่ในภาวะทุพโภชนาการ (Undernourished people) (นนท

กานต์ จันทร์อ่อน 2557: 6)  

ส าหรับมูลเหตุของความไมม่ั่นคงทางอาหาร มาจาก 2 ส่วนหลักๆ คือ 1. ปัจจัยดา้นอุปสงค์: มคีวามตอ้งการ

อาหารเพิ่มขึ้น เนื่องจาก 1) จ านวนประชากรเพิ่มขึ้น 2) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภค 3) การน าพืชอาหารไป

ผลิตเป็นพลังงานทดแทน 4) การสูญเสียอาหารเนื่องจาการบริโภคฟุ่มเฟือย 2. ปัจจัยด้านอุปทาน: ข้อจ ากัดท่ีส่งผล

กระทบตอ่ความสามารถในการผลิตอาหาร  1) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 2) การเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดิน 
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3) การลดลงของแรงงานภาคเกษตรและแรงงานสูงอายุ 4) การพึ่งพาปัจจัยการผลิตหลักจากต่างประเทศ 5) ความ

สูญเสียของผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว 6) การสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน  (อภิชาต จงสกุล 2555: 30-33)  

2. แนวคิดทฤษฎี/หลักธรรมพุทธศาสนา   

2.1 แนวคิดทฤษฎี 

2.1.1 นโยบายสาธารณะ (public policy)  

นโยบายสาธารณะ (Public Policy) มีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลาย เช่น Thomas R. Dye กล่าวว่า นโยบาย

สาธารณะ คือ สิ่งท่ีรัฐบาลตัดสินใจเลือกจะกระท าหรือไม่กระท า ในส่วนท่ีรัฐบาลเลือกท่ีจะกระท าจะครอบคลุม

กิจกรรมตา่ง ๆ ท้ังหมดของรัฐบาล ท้ังกิจกรรมท่ีเป็นกิจวัตร และกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในบางโอกาส โดยส่ิงท่ีรัฐเลอืกท่ีจะ

กระท าหรือไม่อาจส่งผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบ (Dye, Thomas R. 1984: 1) ส าหรับตัวแบบท่ีใช้มองการเข้ามา

มอีทิธิพลในการก าหนดนโยบายสาธารณะนัน้ Thomas R. Dye เสนอตัวแบบในการก าหนดนโยบายสาธารณะหลายตัว

แบบหนึ่งในน้ันคือ ตัวแบบกระบวนการ (Process)  

โดยผู ้ศึกษาจะ ใช้รูปแบบนโยบายสาธารณะ  “ตัวแบบกระบวนการ  ( Process Model)”  ใน

การศึกษาแนวทางการผลักดันนโยบายการสร้างความมั ่นคงทางอาหาร โดยตัวแบบกระบวนการ 

(Process Model) มองว่า นโยบายสาธารณะเป็นกิจกรรมทางการเมือง เนื่องจากในทุก  ๆ ขั้นตอนของ

กระบวนการนโยบายจะมีการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเสมอ กระบวนกา รนโยบายสาธารณะประกอบ

ไปด้วยขั้นตอนส าคัญ 6 ขั้นตอน (Dye,Thomas R. 2008:14)  คือ  

1. การระบุปัญหา (Problem Identification) คือ การระบุปัญหาของนโยบาย ความตอ้งการของประชาชน ผ่าน

การด าเนนิการของรัฐบาล 

2. การก าหนดวาระในการตัดสนิใจ (Agenda Setting) คือ การมุง่เนน้ความสนใจของสื่อมวลชนและเจ้าหนา้ท่ี

รัฐบาลบนปัญหาเฉพาะ สู่การตัดสินใจว่า อะไรท่ีจะต้องตัดสินใจ 

3. การก าหนดข้อเสนอนโยบาย (Policy Formation) คือ การพัฒนานโยบายข้อเสนอนโยบายโดยกลุ่ม

ผลประโยชน ์คณะท างานท าเนียบขาว, คณะท างานสภานิติบัญญัติ และเหลา่นักคิด 

4. การอนุมัตินโยบาย (Policy Legitimation) คือ การจ าแนกและการตรานโยบาย ผ่านกิจกรรมทางการเมอืง

โดยสภานติบัิญญัติ ประธานาธิบดี และศาล 

5. การน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) คือ การปฏิบัติการของนโยบายผ่านองค์กรราชการ 

ค่าใชจ้่ายสาธารณะ และกิจกรรมของหนว่ยงานบริหาร 

6. การประเมินผลนโยบาย (Policy Evaluation) คือ  การประเมินผลนโยบายโดยหน่วยงานภาครัฐเอง , ท่ี

ปรึกษาหน่วยงานขา้งนอก 

2.2 หลักธรรมทางพุทธศาสนา “สาราณียธรรม 6” 

สารณียธรรม 6 คือ ธรรมเป็นท่ีตั้งแห่งความให้ระลึกถึง, ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน, ธรรมท่ีท าให้เกิด

ความสามัคคี, หลักการอยู่ร่วมกัน (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 2559: 200-201)  ซึ่งประกอบ (พระพรหม

คุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 2559: 200-201) ด้วย   

   1. เมตตากายกรรม ตั้งเมตตากายกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์ ท้ังต่อหน้าและลับหลัง คือ ช่วยเหลือกิจธุระ

ของผู้ร่วมหมูค่ณะด้วยความเต็มใจ แสดงกิริยาอาการสุภาพ เคารพนับถือกันท้ังต่อหนา้และลับหลัง  
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   2. เมตตาวจีกรรม ตัง้เมตตาวจีกรรมในเพื่อนพรหมจรรยท้ั์งตอ่หนา้และลับหลัง คือ ช่วยบอกแจ้งสิ่งท่ีเป็น

ประโยชน์สั่งสอน แนะน าตักเตือนด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกัน ท้ังต่อหน้าและลับ

หลัง  

   3. เมตตามโนกรรม ตั้งเมตตามโนกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์ ท้ังต่อหน้าและลับหลัง คือ ตั้งจิตปรารถนาดี

คิดท าสิ่งท่ีเป็นประโยชนแ์ก่กัน มองกันในแงด่ีมีหน้าตายิม้แย้มแจ่มใสต่อกัน  

   4. สาธารณโภคติา ได้ของสิ่งใดมาก็แบง่ปันกัน คือ เมื่อได้สิ่งใดมาโดยชอบธรรม แมเ้ป็นของเล็กน้อย ก็ไม่

หวงไว้ผู้เดียว น ามาแบ่งปันเฉลี่ยเจือจาน ให้ได้มสี่วนร่วมใชส้อยบริโภคท่ัวกัน 

   5. สีลสามัญญตา มีศีลบริสุทธ์ิเสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย์ ท้ังหลาย ท้ังต่อหน้าและลับหลัง คือ มีความ

ประพฤติสุจริตดีงาม ถูกต้องตามระเบียบวนิัย ไมท่ าตนให้เป็นท่ีน่ารังเกียจของหมูค่ณะ  

   6. ทิฏฐิสามัญญตา มทิีฏฐิดีงามเสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย ์ท้ังหลาย ท้ังต่อหนา้และลับหลังคือ มคีวาม

เห็นชอบร่วมกัน ในขอ้ท่ีเป็นหลักการส าคัญอันจะน าไปสู่ความหลุดพน้ สิน้ทุกข์ หรอืขจัดปัญหา  

   ซึ่งหลักธรรมท้ัง 6 ประการข้างต้น เป็นหลักธรรมส าหรับการเสริมสร้างความสามัคคีและความเป็น

ปึกแผ่นให้เกิดขึ้นในสังคมอันจะน ามาซึ่งความสุข ความสันตคิวามมั่นคงและความเจรญิก้าวหนา้ 

3. การวิเคราะห์ด้วยแนวคิดทฤษฎีนโยบายสาธารณะ และหลักธรรม “สาราณียธรรม 6” 

ด้านปัญหาความมั่นคงด้านอาหารในประเทศไทย แม้จะไม่มีปัญหาหนักเหมือนกับหลายประเทศ แต่ตัวเลข

ของ FAO ท่ีระบุเกี่ยวกับตัวเลขผู้อดยากของไทย และมีปัญหาความไม่มั่นคงด้านอาหารเกิดขึ้นในหลายประเทศก็

อาจจะกระทบต่อประเทศไทยตามมา หากไม่มีนโยบายในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาดีพอก็อาจจะกลายเป็นปัญหา

ใหญ่ในอนาคตได้   

เดิมทีการกำหนดนโยบายสาธารณะเคยจ ากัดอยู่กับพรรคการเมือง(political party) และกลุ่มผลประโยชน์ 

(interest group) ซึ่งคับแคบท้ังด้านมุมมองและจำนวนผู้เข้าร่วมมาสู่มือประชาชนมากขึ้น (สำนักงานปฏิรูป 2555:

ออนไลน์) ซึ่งกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเท่าเทียมกันเช่นนี้นอกจากจะไม่สร้าง

ความขัดแย้งระหวา่งขั้นตอนการกำหนด ผลักดัน และด าเนินนโยบาย เพราะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสูญเสียประโยชน์แล้ว ยัง

น าเสนอทางเลือกทางนโยบาย (alternative policy scenarios) ท่ีถึงจะหลากหลายแต่ก็มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  

(ส านักงานปฏิรูป 2555: ออนไลน์)  ส่วนสร้างการจะมีส่วนร่วมอย่างไร และมีใครเกี่ยวข้องบ้าง ในการผลักดันแนว

ทางการสร้าง “ความมั่นคงด้านอาหารของไทย” นั้น ผู้ศึกษา จะใช้ตัวแบบนโยบายสาธารณะ “ตัวแบบกระบวนการ” 

(Process Model) เข้ามาช่วยในการวเิคราะห์ดังนี้   

ขั้นตอนที่ 1. การระบุปัญหา:  สามารถระบุปัญหา “ความมั่นคงทางด้านอาหารของไทย”  โดยจ าแนก

ประเด็นปัญหาย่อยออกเป็น 4 มิติ  ตามการจ ากัดความขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)  

(FAO 2006: 1)  คือ 1) ความเพยีงพอ 2) การเข้าถึง 3)  การใช้ประโยชน ์4)  เสถียรภาพ  

โดยสภาพปัญหาสามารถระบุได้ดังน้ี   

1) ความเพยีงพอ: จากข้อมูลของ FAO พบวา่ ประชาชนคนไทยส่วนหนึ่งยังจัดอยู่ในกลุ่มผู้อดอยาก (Hunger) 

หรืออยู่ในภาวะทุพโภชนาการ (Undernourished people) (นนทกานต์ จันทร์อ่อน 2557: 6) ถึงแม้ว่าประเทศไทย 

สามารถสง่ออกอาหารเป็นอันดับท่ี 8 ของโลก และส่งออกเป็นอันดับท่ี 1 หลายรายการ เชน่ ไก่ ร้อยละ 29 , ข้าว ร้อย

ละ 26, กุ้ง ร้อยละ 21 ของโลก (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2555: 4) และ

ส านักสถิติแห่งชาติระบุถึงสถานการณ์ความมั่นคงในระดับครัวเรือนว่ามีครัวเรือนท่ีขาดอาหาร  ร้อยละ 87 เป็น

ครัวเรือนเกษตรกร และร้อยละ 54 เป็นครัวเรือนท่ีปลูกข้าว(ศยามล เจริญรัตน์ 2557: 14) จึงแสดงให้เห็นวา่โดยรวม

ประเทศไทยยังมีความไม่มั่นคงทางดา้นอาหารอยู่ 
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2) การเข้าถึง: คนไทยยังมีปัญหาในการเข้าถึงอาหาร เน่ืองจากฐานทรัพยากรธรรมชาติมีแนวโน้มเสื่อมโทรม

รุนแรงส่งผลกระทบต่อการผลิตภาคเกษตรและความมั่นคงอาหาร ระบบการผลิตภาคเกษตรยังต้องพึ่งปัจจัย  การ

ผลิตจากต่างประเทศ ท าให้มีต้นทุนการผลิตสูง ขณะท่ีพื้นท่ีการเกษตรมีจ ากัดและ  ถูกใช้ไปเพื่อกิจการอื่น 

(คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ (ม.ป.ป.): 22)  และยังมีประชาชนจ านวนมากท่ีไม่มีอาหารท่ีจะบริโภคอย่างเพียงพอ 

หรือไม่สามารถท่ีจะเข้าถึงอาหารได้ เนื่องจากฐานะทางเศรษฐกิจ หรือไม่มีท่ีดินท ากินเพียงพอ ซึ่งจากข้อมูลของ

องค์กรอาหารและเกษตร แห่งสหประชาชาติ (FAO) ระบุว่าประเทศไทยมีผู้ขาดอาหารอยู่ถึง 10 ล้านคน (นนทกานต์ 

จันทร์อ่อน 2557: 26)  การเข้าไม่ถึงอาหารของคนในชาตินั้นย่อมส่งผลต่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของคนใน

ครอบครัวตามมา (พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ และคณะ 2557: 10)   

3) การใช้ประโยชน:์  กรมอนามัยระหว่างปี 2535-2548 พบวา่จ านวนเด็กท่ีอยูใ่นภาวะขาดสาร โปรตนีและ

พลังงานในประเทศไทยมีระดับทรงตัวอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 10 และการขาดไอโอดีน ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาการของ

สมองและระบบประสาท (คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ (ม.ป.ป.): 42) ในขณะเดียวกัน  ในภาพรวมของประเทศ 

ประชาชนสว่นหนึ่งยังขาดแคลนน้ าสะอาดส าหรับบริโภค โดยความรุนแรงของการขาดน้ าสะอาดในชนบทสูงกว่าในเขต

เมือง โดยเฉพาะในฤดูแล้ง มีหมู่บ้านท่ีประสบภัยแล้งซ้ าซากจากท่ัวประเทศ  (ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 2550: 8)  

นอกจากนี้ปัจจุบันยังพบว่ามีการใช้ยาปราบศัตรูพืชมากขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตในการเพาะปลูก สารปราบศัตรูพืชมี

หลายชนิด เช่น สารฆ่าหญ้าและวัชพืช สารฆ่าแมลงและสารฆ่าเชื้อรา การใช้สารเคมีเหล่านี้ อาจใช้ในระหว่างการ

เพาะปลูก ขณะที่พชืก าลังเจรญิเตบิโตหรือภายหลังการเก็บเกี่ยวหรือระหว่างการเก็บรักษาและอื่น ๆ ซึ่งเกษตรกรบาง

คนใช้ในปริมาณมากเกินไปจนท าให้อาจตกค้างมากับอาหาร (กรมอนามัย 2556: 10) ซึ่งปัญหานี้สะท้อนให้เห็นถึง

ปัญหาของคุณภาพของอาหารของคนไทยท่ีมีมากขึ้น และจะท าให้มีปัญหาความไมม่ั่นคงดา้นอาหารตามมา 

4) เสถียรภาพ: ประเทศไทย ปัญหาสาธารณภัยท่ีรุนแรง เกิดขึ้นบ่อย ๆ ได้แก่ อุทกภัย ภัยแล้ง  ดินถล่ม ไฟ

ป่า  การเกิดภัยพิบัติธรรมชาติเช่น อุทกภัยและวาตภัย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใน

พื้นท่ี(ส านักอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 2550: 24)   

จากประเด็นความมั่นคงด้านอาหารท้ัง 4 ประเด็นขา้งต้น สะทอ้นให้เห็นว่า แมป้ระเทศไทยจะไมม่คีวามมั่นคง

ด้านอาหารรุนแรงเหมือนประเทศอื่น ๆ แต่หากไม่มีการแก้ไขปัญหาหรือผลักดันนโยบายในการแก้ไขปัญหานี้อย่าง

จรงิจัง ก็อาจจะกลายเป็นปัญหาลุกลามใหญ่โตในอนาคตได้  

ขั้นตอนที่ 2. การเสนอแนะทางนโยบาย: ขั้นตอนนี้ เป็นการเสนอแนะทางนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหา ความ

ไมม่ั่นคงดา้นอาหาร โดยแบ่งเป็นแนวทางนโยบายเพื่อแกไ้ขปัญหาดังนี้คอื 

1. แนวทางแก้ไขปัญหาความเพียงพอ มีกลยุทธ์ดังน้ีคือ 

   1.1 การสร้างแหล่งอาหารส่วนรวมของชุมชน:   เพื่อให้ทุกคนสามารถมาใช้ประโยชน์เป็นแหล่งอาหาร

ร่วมกันได้เชน่ ปา่ชุมชน สระเลีย้งปลาชุมชน   เป็นต้น   

   1.2 ส่งเสริมการผลิตของครัวเรือนเพื่อสร้างรายได้  เช่น การส่งเสริมทุนส าหรับการผลิต  ถ่ายทอด

เทคโนโลย ีหรือการจัดการด้านตลาด  

   1.3 ส่งเสริมการรื้อฟื้นประเพณีท่ีช่วยเหลือเอื้อเฟื้อต่อกัน: เพื่อให้ช่วยเหลือดูแลกันของคนในชุมชน  เช่น 

การแบ่งปันอาหาร  การลงแขกเพื่อช่วยเหลอืกันท าเกษตร เป็นต้น 

   1.4 การส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน เช่น การส่งเสริมตลาดนัด ศูนย์จ าหน่ายสินค้าเกษตรหรืออาหารชนิด

ตา่ง ๆ เป็นต้น   

   1.5 ส่งเสริมการท าเกษตรแบบผสมผสาน  
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2. แนวทางการแก้ไขปัญหาการเข้าถึงอาหาร มีกลยุทธ์ดังน้ี 

   2.1 ให้คนในชุมชนมสีิทธิในการใช้แหล่งทรัพยากร เช่น พืน้ป่า แหล่งน้ า เป็นต้น 

   2.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิต เชน่ ท่ีดนิ ทุน เทคโนโลย ีจัดท าระบบชลประทานให้ท่ัวถึง แจกเมล็ดพันธ์ุพืช

พันธ์ุสัตว ์เป็นต้น 

   2.3 รัฐควรส่งเสริมจัดตัง้ร้านค้าในชุมชน:  โดยร่วมกับภาคเอกชนจ าหน่ายสินค้าอาหารราคาถูกให้ร้านค้า

ชุมชน เช่น ข้าวสาร หรือ สินคา้อุปโภคบริโภคอื่น ๆ  

   2.4 ส่งเสริมการเข้าถึงอาหารคุณภาพ เช่น การจัดบริการตลาดสัญจรของหน่วยงานรัฐและภาคเอกชน 

ตามชุมชนต่าง ๆ    

3. การใช้ประโยชน ์มีกลยุทธ์ดังน้ี 

   3.1 รัฐต้องเข้มงวดตรวจสอบการผลิตอาหารประเภทตา่ง ๆ:  เพื่อให้มกีารผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพและเกิด

ความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ทัง้ในระดับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หรอืการผลิตในระดับชุมชน 

   3.2 ต้องก าหนดให้อาหารทุกชนิดต้องแจงรายละเอียดตัวสินค้า :  เช่น แหล่งท่ีมาและส่วนประกอบของ

อาหารอย่างชัดเจน 

   3.3 ต้องให้ทราบถึงคุณประโยชน์ของอาหาร: รัฐต้องให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารแต่ละชนดิท่ีประชาชนนิยม

บริโภคในแต่ละวันวา่มีประโยชนแ์ละโทษอย่างไร 

   3.4 การสร้างสื่อท่ีให้ข้อมูลข่าวสารด้านอาหาร: รัฐต้องสร้างสื่อท่ีเกี่ยวกับอาหารให้ประชาชนโดยท่ัวไป

สามารถเข้าถึงได้ง่ายๆ เช่น โปสเตอร์ปิดประกาศไว้ในชุมชุน หรือสื่อโซเชียลมีเดีย ท่ีเข้าถึงประชาชนได้ง่ายๆ และ

รวดเร็ว 

4. ความมั่นคง 

   4.1 รัฐต้องส่งเสริมให้ครัวเรือนสามารถพึ่งพาตนเอง เชน่ การสง่เสริมให้ปลูกพชืท่ีจ าเป็นในครัวเรือน หรือ

ไร่นา   

   4.2 รื้อฟื้นระบบส ารองอาหารในครัวเรือน เชน่ ยุง้ข้าว การเก็บเมล็ดพันธ์ไว้เพาะปลูก  

   4.3 ส่งเสริมให้การแลกเปลี่ยนอาหารของคนในชุมชน หรือระหว่างชุมชน เชน่ ปลาทูแลกข้าว มะพร้าวแลก

ข้าว เป็นต้น   

        ขั้นตอนที่ 3. การเลือกนโยบายอย่างเป็นทางการ:  เมื่อปัญหาได้ข้อสรุปเห็นพอ้งต้องกันว่ามีแนวทางแก้ไข

ปัญหากี่ทาง เรียกว่า “ทางเลือกนโยบาย” แล้ว  ก็เข้าสู่ขั้นตอนการตัดสินใจเลือก   เพื่อออกมาเป็นนโยบายต่อไป  

โดยการตัดสนิใจเลอืกนโยบายนี้ควรอยู่บนพื้นฐานหลักธรรมทางพุทธศาสนา “สาราณยีธรรม 6”  ซึ่งมีความหมายว่า 

หลักธรรมอันเป็นท่ีตั้งแห่งความระลึกถึงเป็นหลักธรรมท่ีจะเสริมสร้างความรู้สึกที่ดีให้เกิดขึ้นต่อกัน เสริมสร้างความ

สามัคคีมนี้ าหนึ่งใจเดยีวกัน   ซึ่งประกอบด้วย 1) เมตตามโนกรรม หมายถงึ การคิดดี การมองกันในแง่ดมีคีวามหวังดี

และปรารถนาดีต่อกัน 2) เมตตาวจีกรรม หมายถึงการพูดแต่สิ่งท่ีดีงาม พูดกันด้วยความรักความปรารถนาดี 3) 

เมตตากายกรรม หมายถึง การท าความดีต่อกัน รู้จักสัมมาคารวะ ไม่เบียดเบียนหรือรังแกกัน 4) สาธารณโภคิ

ตา  หมายถงึ ไมเ่อารัดเอาเปรียบและมีความเสมอภาคตอ่กัน เอื้อเฟื้อกัน  5) สีลสามัญญตา หมายถงึ เคารพในสิทธิ

เสรีภาพของบุคคลไม่ก้าวก่ายกัน ไม่อ้างอ านาจบาตรใหญ่ 6) ทิฏฐิสามัญญตา หมายถึง  ไม่ยึดถือความคิดของตน

เป็นใหญ่ รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ซึ่งในทัศนะของผู้เขียนเห็นว่า หากทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องยึด

หลักธรรมท้ัง 6 ประการข้างตน้  ก็จะท าให้เกิดความสามัคคี วางใจกัน การตัดสนิใจเลอืกนโยบายก็จะได้ประโนชน์ต่อ

ประชาชนและประเทศชาติอยา่งแทจ้รงิ 
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ขั้นตอนที่ 4. การน านโยบายไปปฏิบัติ:  เมื่อนโยบายท่ีได้รับการอนุมัติถูกน าไปปฏิบัติ  โดยขั้นตอนนี้ มี

ส่วนราชการ  หรือข้าราชการ เป็นผู้รับผิดชอบ ท้ังนี้ควรมีคณะกรรมการคอยสอดส่องการท างานของเจ้าหน้าท่ีว่า

เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม ่ 

ขั้นตอนที่ 5. ประเมนิผลนโยบาย: เมื่อด าเนนินโยบายแลว้เสร็จต้องประเมินผลวา่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์

หรือไม ่ ควรปรับปรุงแก้ไข อย่างไร หากนโยบายท่ีออกมา ไมบ่รรลุผลตามท่ีวางไวก้็ตอ้งทบทวน หรือปรับปรุงใหม่ให้

เกิดความเหมาะสม 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ท าให้ทราบถึงปัญหาและสาเหตุความไมม่ั่นคงด้านอาหารของประเทศไทยและของโลก 

 2. ท าให้ทราบถึงนโยบายด้านความมั่นคงดา้นอาหารของประเทศไทย 

 3. สามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษาไปแก้ไขปัญหาความไม่มั่นคงดา้นอาหารของประเทศไทย 

 

บทสรุป 

“ความมั่นคงทางอาหาร” ตามความหมายของของ FAO  สามารถจ าแนกย่อยออกเป็น 4 มิติ คือ  1) ความ

เพยีงพอ 2) การเข้าถึง 3)  การใช้ประโยชน ์4)  เสถียรภาพ  โดยจากข้อมูลของ FAO พบวา่ ประชาชนคนไทยส่วนหน่ึง

ยังจัดอยู่ในกลุ่มผู้อดอยาก (Hunger) ซึ่งแนวโน้ม “ความมั่นคงด้านอาหาร” จะเป็นปัญหาท่ีอาจจะเกิดความรุนแรงได้

ในอนาคต  หากไม่เตรียมพร้อมท่ีดีพอ  โดยจากการใช้ตัวแบบนโยบายสาธารณะ “ตัวแบบกระบวนการ” (Process 

Model) เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหานี้ พบว่ามี 5 ขั้นตอนดังนี้คือ ขั้นตอนท่ีหนึ่ง- การระบุปัญหา “ความ

มั่นคงทางด้านอาหารของไทย” สามารถจ าแนกย่อยออกเป็น 4 มิติ คือ  1) ความเพียงพอ 2) การเข้าถึง 3)  การใช้

ประโยชน์ 4)  เสถียรภาพ   ขั้นตอนท่ีสอง: การเสนอแนะทางนโยบาย เป็นการเสนอแนะทางนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหา  

มีแนวทางแก้ปัญหาได้ดังนี้คือ  1. แนวทางแก้ไขปัญหาความเพียงพอ มีกลยุทธ์ดังนี้คือ 1) การสร้างแหล่งอาหาร

ส่วนรวมของชุมชน 2) ส่งเสริมการผลิตของครัวเรือนเพื่อสร้างรายได้  3) ส่งเสริมการรื้อฟื้นประเพณีท่ีช่วยเหลือ

เอื้อเฟื้อตอ่กัน 4) การสง่เสริมเศรษฐกิจในชุมชน 5) ส่งเสริมการท าเกษตรแบบผสมผสาน, 2. แนวทางการแก้ไขปัญหา

การเข้าถึง มีกลยุทธ์ดังนี้ คือ 1) ให้คนในชุมชนมีสิทธิในการใช้แหล่งทรัพยากร 2) สนับสนุนปัจจัยการผลิต 3) รัฐควร

ส่งเสริมจัดตั้งร้านค้าในชุมชน  4) ส่งเสริมการเข้าถึงอาหารคุณภาพ, 3. การใช้ประโยชน์ มีกลยุทธ์ดังนี้คือ 1) รัฐต้อง

เข้มงวดตรวจสอบการผลิตอาหารประเภทต่างๆ  2) ต้องก าหนดให้อาหารทุกชนิดต้องแจงรายละเอียดตัวสินค้า 3)  

ต้องให้ทราบถึงคุณประโยชน์ของอาหารแต่ละชนิด 4) การสร้างสื่อท่ีให้ข้อมูลข่าวสารด้านอาหาร , 4. ความมั่นคง  มี

กลยุทธ์ดังนี้ คือ 1) รัฐต้องส่งเสริมให้ครัวเรือนสามารถพึ่งพาตนเอง 2) รื้อฟื้นระบบส ารองอาหารในครัวเรือน  3 ) 

ส่งเสริมให้การแลกเปลี่ยนอาหารของคนในชุมชนหรือระหว่างชุมชน   ขั้นตอนท่ีสาม-การเลือกนโยบายอย่างเป็น

ทางการ   เมื่อปัญหาได้ขอ้สรุปเห็นพ้องตอ้งกันวา่มีแนวทางแก้ไขปัญหากี่ทาง   และแนวทางไหนเหมาะสมท่ีสุด  ก็ให้

ตัดสินใจเลือกโดยยึดหลักธรรม “สาราณียธรรม 6”  คือ 1)   เมตตามโนกรรม หมายถึง  การมองกันในแง่ดีมี  2)  

เมตตาวจีกรรม หมายถึงการพูดกันด้วยความรักความปรารถนาดี 3) เมตตากายกรรม หมายถึง  ไม่เบียดเบียนหรือ

รังแกกัน 4) สาธารณโภคติา  หมายถงึ เอื้อเฟื้อกัน  5) สีลสามัญญตา หมายถงึ ไมก่้าวก่ายกัน และ 6) ทิฏฐิสามัญญ

ตา หมายถึง  รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น   ขั้นตอนท่ีสี่- การน านโยบายไปปฏิบัติ:  เมื่อนโยบายได้รับการ

อนุมัติจะถูกน าไปปฏิบัติ ขั้นตอนนี้มีส่วนราชการ  หรือ ข้าราชการ เป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพื่อให้นโยบายเป็นไปตาม

เป้าหมาย ก็ควรจะมีคณะกรรมการคอยก ากับติดตามการด าเนนิงานของเจ้าหนา้ที่ด้วย  ขั้นตอนท่ีหา้- การประเมินผล
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นโยบาย: เมื่อด าเนินนโยบายแล้วเสร็จตอ้งประเมินผลวา่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม ่ ควรปรับปรุงแก้ไข อย่างไร 

หากนโยบายท่ีออกมา ไมบ่รรลุผลตามที่วางไวก้็ต้องทบทวน หรือ ปรับปรุงใหมใ่ห้เกิดความเหมาะสมต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. การผลักดันนโยบายความมั่นคงทางด้านอาหารควรดึงทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อจะได้รวบรวม

ปัญหาให้ได้ครอบคลุมท่ีสุด และจะได้อาศัยทุกภาคส่วนเข้ามาแก้ไขปัญหาและมีส่วนร่วมในการน านโยบายไปปฏบัิต ิ

 2. รัฐควรให้หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งส ารวจ และจัดท ารายงานสาเหตุ ปัญหาความไมม่ั่นคงด้านอาหาร เพื่อ

น าไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ในพื้นท่ีท่ีมีปัญหาความไมม่ั่นคงทางอาหาร 

 3. รัฐควรจัดงบประมาณพร้อมด าเนนิการในพืน้ท่ี ท่ีมีปัญหาอย่างเร่งด่วน 
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กลไกการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน 

ยุคไทยแลนด์ 4.0 กรณีศึกษา เทศบาลเมืองนครปฐม 

THE RESEARCH ON MECHANISM TO ALLOW PEOPLE TO PARTICIPATE IN LOCAL 

DEVELOPMENT THAILAND ERA 4.0: A CASE STUDY OF NAKORN PATHOM MUNICIPALITY 

 

ธัชจริา สอดแสงอรุณงาม1* 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษากลไกการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

ท้องถิ่น ยุคไทยแลนด์ 4.0 กรณศีกึษา เทศบาลเมอืงนครปฐม 2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการสร้างกลไกการเปิดโอกาส

ให้ประชาชนเข้ามามีสวนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ยุคไทยแลนด์ 4.0 ของเทศบาลเมืองนครปฐม การวิจัยนี้เป็นการ

วิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผู้ให้ข้อมูลคือ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรี

เทศบาลเมืองนครปฐม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเทศบาลเมืองนครปฐมและประชาชน เกี่ยวกับกลไกการเปิด

โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ปัญหา อุปสรรค และเสนอแนะแนวทางของการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการพัฒนาทอ้งถิ่น ยุคไทยแลนด์ 4.0  

ผลการวิจัยพบว่าเทศบาลเมืองนครปฐม มีกลไกการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

ท้องถิ่น ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยทางเทศบาลจะแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านโซเชียล เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค และอีเมล์ เพื่อความ

สะดวกและเข้าถึงประชาชนทุกเพศทุกวัย ตัวอย่างเช่น การนัดประชุมในการเขียนแผน การแจ้งเร่ืองจัดซื้อจัดจ้างเพื่อ

เชิญประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบเพื่อความโปร่งใส นอกจากนี้ทางเทศบาลเมืองนครปฐมยังใช้สื่อ

โซเชียลเข้ามาช่วยในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุ หรือปัญหา เช่น 

อุทกภัย วาตภัย เร่ืองสาธารณูปโภค หรือเร่ืองอื่นๆท่ีมีผลกระทบตอ่ตนเองหรือต่อสาธารณะภายในเขตเทศบาล เป็น

ตน้ เมื่อเกิดปัญหาเทศบาลจะทราบถึงปัญหาอย่างรวดเร็ว และส่งเจ้าหนา้ที่เข้าไปแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด และทันท่วงที  

จากผลการศึกษากลไกการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ยุคไทยแลนด์ 4.0 

ของเทศบาลเมอืงนครปฐม พบวา่การมสี่วนร่วมมคีวามส าคัญอยา่งยิ่งในการพัฒนาทอ้งถิ่น อกีทัง้ปัจจุบันเข้าสูยุ่คไทย

แลนด์ 4.0 มีนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีก้าวล้ าเข้ามามีอิทธิพลต่อสิ่งต่างๆ ดังนั้นการเปิดโอกาสให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ควรน าเทคโนโลยีเข้ามาเสริมประสิทธิภาพการท างานให้ดีขึ้น และเพื่อให้

ท้องถิ่นสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ท้ังภายในและต่างประเทศ อีกท้ังยังเป็นช่องทางท่ี

ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ประหยัด และลดขั้นตอนการท างาน เช่น การจองคิวออนไลน์ในการติดต่อราชการ 

การขอเอกสารออนไลน์ เป็นต้น และเมื่อประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมจะสามารถชว่ยลดการตอ่ต้านเกี่ยวกับแนวคิดและ

การด าเนินงาน รวมท้ังช่วยลดความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ ท าให้ท้องถิ่นเกิดความสามัคคีกัน 

เมื่อแต่ละท้องถิ่นเกิดความสามัคคีกันก็จะส่งผลให้ประเทศเป็นปึกแผ่น และขับเคลื่อนไปขา้งหน้าตามแผนยุทธศาสตร์

ท่ีรัฐบาลได้เขียนแผนขึ้น จึงเสนอแนะให้พิจารณางบประมาณในการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและบุคลากรด้าน

เทคโนโลยแีก่ท้องถิ่นท่ีมรีายได้นอ้ยในการพัฒนาเทคโนโลยใีห้กา้วหนา้ยิ่งๆ ขึน้ไป  

                                                           
1นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ค าส าคัญ: กลไก  การมีสว่นร่วมของประชาชน  ไทยแลนด ์4.0 

 

ABSTRACT 

This study has a purpose 1. To study the mechanism for the people to participate in the local development 

of Thailand. 4.0 Case study of Nakhon Pathom municipality. 2. To suggest mechanisms to create opportunities for 

people to participate in local development. Thailand 4.0, Nakhon Pathom Municipality. This research is qualitative 

research. And study research Data collection by in-depth interview. The contributor is Undersecretary of the 

Municipality serves as mayor of Nakhon Pathom, plan and policy analyst and residents about the mechanism for 

public participation, barriers and suggestions of opportunities for people to participate in local development.  

The results of the study were founded that there is a mechanism to allow people to participate in local 

development Thailand era 4.0. The municipality will provide information via social networks such as Facebook and 

email, to facilitate and reach people of all ages. The municipality will know the problem quickly and send staff to 

solve the problem in a timely manner. 

Major problems and obstacles to the creation of a mechanism to allow people to participate in local 

development. Permanent secretary of the municipality acting mayor of Nakorn Pathom municipality interviewed 

First of all, the important matter is about budget because work can be done, and the project budget is required 

or create an activity. Moreover, the public has no the knowledge about the involvement, the rights, the duties and 

the importance of their participation. People will only be involved in development when they have suffered. If not 

suffered or others have suffered, it will not come out animated participate in the project or activities. Furthermore, 

comes the legal structure and policy process that is not conducive to adequate participation making people's 

participation is limited. The last issue is the government readiness because municipal budgets are centrally limited. 

It makes the impossible to create mechanisms that allow people to participate in local development using full 

technology.  

Based on the findings of the study of the mechanism to allow people to participate in local development 

Thailand era 4 . 0 .  The researcher suggested that the participants felt that participation was crucial to local 

development. Nowadays, entering the Thailand era 4 . 0 , there are new innovative technologies that have 

influenced many things. Therefore, technologies should be brought to be the opportunity for people to participate 

in local development. So that local people can develop quickly, timely and locally. It is also a public access channel. 

Reduce the work process such as online queue to contact government, online document request and when people 

get involved. It helps to reduce the resistance to concepts and operations. It also helps to reduce the conflicts 

between people and government agencies that make local unity and when each locality is harmonious, it will 

result in a unified and forward-looking country, as the government plans. Therefore, it is recommended that the 

budget for technology promotion and technological personnel in low-income local areas should be considered. 

 

Keywords: Mechanism / People’s participation / Thailand 4.0 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น อดีตมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วมน้อยมาก ปัจจุบันได้มีการให้ความส าคัญกับการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน และมีการเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น เพราะเนื่องจากการมีส่วนร่วมของประชาชนชนถือได้ว่าเป็นหัวใจส าคัญของการ

บริหารงานของภาครัฐ เห็นได้จากการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติท่ีกล่าวถึง  “ประชารัฐ” ซึ่งมาจากค าวา่ ประชาชน กับ 

รัฐ โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันได้กล่าววา่ประชารัฐเป็นการร่วมมอืกันในการสร้างสรรค์ 

สร้างพลังในการท าความดีให้ประเทศชาติ ไม่ใช่เพื่อตนเอง หรือข้าราชการ แต่ท าเพื่อประชาชนทุกคน ท่ีจะร่วมมือ

แก้ไขปัญหาหรือแก้ไขความผิดพลาดในอดตีท้ังหมดให้ได้ ประชารัฐเป็นสว่นหนึ่งของ “ไทยแลนด ์4.0”  ท่ีมุ่งเนน้การมี

ส่วนร่วมของ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันระดมความคิดในการขับเคลื่อนประเทศ ผ่านโครงการ 

งานวิจัยหรือกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านกฎหมาย ด้านการท่องเท่ียว ด้านเกษตรกรรม ด้านการศึกษา และด้านเศรษฐกิจ 

โดยมีการปฏรูิปประเทศในดา้นต่าง ๆ เพื่อแกไ้ข จัดระบบ สร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจรญิก้าวหน้า เป็นประเทศท่ี

มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สามารถรับมอืกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีท่ีก้าวล้ า แต่การเปิดโอกาสให้ประชาชน

เข้ามามสี่วนร่วมก็ยังคงประสบปัญหาในทางปฏิบัติ 

ดังนั้นการศึกษากลไกการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วม จึงนับว่ามีความจ าเป็นต่อสังคมไทย การ

น าเทคโนโลยเีข้ามาใชจ้ะเป็นการเพิ่มชอ่งทางการมสี่วนร่วม เพิ่มประสิทธิภาพการท างานของเทศบาล เพราะเทศบาล

ถือว่าเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่น ท่ีจัดตั้งขึ้นในเขตท้องถิ่นท่ีมีความเจริญและใช้ในการบริหารบ้านเมืองเป็นหลัก 

เทศบาลเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการปกครองประเทศ ส าหรับสังคมไทยเทศบาลเป็นรูปแบบการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่นในเขตท้องถิ่นเมอืง ตัง้แต ่พ.ศ. 2476 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลานานถึง 84 ปีมาแล้ว 

เทศบาลเมืองนครปฐมถือว่าเป็นใจกลางความเจริญของจังหวัดนครปฐมท้ังด้านการคมนาคมขนส่ง ด้าน

เศรษฐกิจ ด้านการศึกษาจึงต้องมีการพัฒนาอยู่เร่ือย ๆ ซึ่งการพัฒนาจะเกิดไม่ได้เลยหากขาดความร่วมมือจาก

ประชาชนในพื้นท่ี ซึ่งอดีตการติดต่อสื่อสารระหว่างเทศบาลกับประชาชนยังไม่สะดวกสบายเหมือนปัจจุบันท่ีมี

เทคโนโลยเีข้ามาช่วยให้การติดต่อสื่อสาร มคีวามสะดวก รวดเร็ว ท าให้ประชาชนสามารถติดต่อสื่อสารกับเทศบาลได้

ง่ายขึน้ อกีทัง้ยังสามารถเขา้ถึงได้ทุกเพศ ทุกวัย และทันตอ่เหตุการณ์ 

จึงเกิดการศึกษาประเด็นท่ีว่าเทศบาลเมืองนครปฐมกลไกการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

พัฒนาทอ้งถิ่น ยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างไร  มสี่วนร่วมดา้นใดบ้าง มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะใดบา้ง เพื่อน ามา

พัฒนาทอ้งถิ่น และเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหนา้ที่รัฐในการพัฒนาทอ้งถิ่น ยุคไทยแลนด์ 4.0 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษากลไกการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ยุคไทยแลนด์ 4.0 

กรณศีกึษา เทศบาลเมอืงนครปฐม 

2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการสร้างกลไกการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุคไทยแลนด์ 4.0 ของเทศบาลเมอืงนครปฐม 
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ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตดา้นเนื้อหา 

การวิจัยนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับกลไกการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ยุคไทยแลนด์ 

4.0  เทศบาลเมอืงนครปฐม ประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ ดังนี ้

1.1 การเข้าถึงขอ้มูล ชอ่งทางการเข้าถึงขอ้มูลในยุคไทยแลนด ์4.0 เพื่อให้งา่ยตอ่การเข้าถึงขอ้มูลในยุคท่ี 

เทคโนโลยมีคีวามก้าวหนา้ 

1.2 มสี่วนร่วมโดยการร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย และรว่ม 

แก้ปัญหา เพราะประชาชนเป็นผู้ท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีท าให้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริง 

1.3 การมสี่วนร่วมในกระบวนการท างาน ศกึษาข้อมูล เงื่อนไขตา่ง ๆ รวมท้ังแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

ก่อนท่ีจะปฏิบัตจิรงิและการร่วมแรงร่วมใจลงมือปฏบัิตงิานตามนโบบายท่ีก าหนด การปฏบัิตจิะตอ้งด าเนินการไปตาม

แผน วธีิการและขั้นตอนท่ีได้ก าหนดไว้ และต้องมกีารบันทึก  

1.4 การประเมิน ซึ่งเป็นการควบคุมและตรวจสอบการด าเนนิกิจกรรมให้ด าเนนิไปอย่างโปร่งใส การ 

ประเมินผลของการด าเนินงาน เป็นไปตามแผนท่ีได้ตั้งไว้หรือไม่ และการประเมินปัญหาเพื่อประโยชน์ในการพัฒนา

ปรับปรุงคุณภาพของงานตอ่ไป 

2. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 

เทศบาลเมอืงนครปฐม 

3. ขอบเขตดา้นประชากร 

 หนว่ยงานภาครัฐ จ านวน 2 คน ได้แก่ 

- ปลัดเทศบาลปฏิบัตหินา้ที่นายกเทศมนตรีเทศบาลเมอืงนครปฐม 1 คน 

- นักวเิคราะห์นโยบายและแผนเทศบาลเมอืงนครปฐม   1 คน 

 ภาคประชาชน จ านวน  3 คน ได้แก่ 

  - ผู้น าชุมชน       1 คน  

- กรรมการชุมชน       1 คน 

- ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมอืงนครปฐม   1 คน 

4. ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

  เดอืนมกราคม – เดอืนพฤษภาคม 2560 

 

กรอบแนวคิดวิจัย 

 การศึกษาเร่ือง “กลไกการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ยุคไทยแลนด์ 4.0” ผู้วิจัย

ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎแีละงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยก าหนดกรอบการศึกษาออกเป็น 4 กลไก ดังนี้ 

1. การแจ้งขอ้มูลข่าวสาร 

2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในกระบวนการท างาน 

4. การประเมินผล 
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ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดวจิยั 

 

1) การแจ้งข้อมูลขา่วสาร 

การแจ้งขอ้มูลข่าวสารโดยใชท้ฤษฎี SMCR ของเดวดิ เค เบอร์โล (1960) มาผสมผสานกับเทคโนโนยสีมัยใหม ่

SMCR เป็นทฤษฎีท่ีกลา่วถึงผู้สง่สารวา่จะส่งสารอย่างไร และผู้รับจะรับ แปลความหมาย และมีการโตต้อบกับสารนั้น

อย่างไร ทฤษฎี SMCR ประกอบด้วย 

1.1) ผู้ส่ง (source) ต้องเป็นผู้ท่ีมีทักษะความช านาญในการสื่อสาร เนื้อหาข่าวสาร มีทัศนคติท่ีดีต่อผู้รับ เพื่อ

ผลของการสื่อสารมีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารท่ีจะส่งเป็นอย่างดี และควรมีความสามารถปรับระดับข้อมูลนั้นให้

เหมาะสมและง่ายตอ่ระดับความรู้ของผู้รับ ตลอดจนพืน้ฐานทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีสอดคล้องกับผู้รับด้วย 

1.2) ข้อมูลขา่วสาร (message) เป็นขอ้มูลท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหา สัญลักษณ์ และวิธีการส่งขา่วสาร 

1.3) ชอ่งทางในการส่ง (channel) เป็นการส่งขา่วสารให้ผู้รับได้รับข่าวสาร ข้อมูลโดยผ่านประสาทสัมผัสท้ัง 5 

หรือเพยีงส่วนใดส่วนหนึ่ง คือ การได้ยิน การดู การสัมผัส การลิม้รส หรอืการได้กลิ่น 

1.4) ผู้รับ (receiver) ต้องเป็นผู้มีทักษะความช านาญในการสื่อสาร เป็นผู้ท่ีมีทัศนคติ ระดับความรู้ และ

พื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมเชน่เดียวกันหรือคล้ายคลงึกับผู้สง่ จึงจะท าให้การสื่อความหมายหรือการสื่อสารนัน้ได้ผล  

2) การเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพื่ออธิบายว่าท าไมจึงการกระท าอย่างนั้นและท าให้เกิดอะไร

ขึน้มาบ้าง แรงจูงใจจะท าให้แตล่ะบุคคลเลือกพฤตกิรรมเพื่อตอบสนองตอ่สิ่งเร้าที่เหมาะสมท่ีสุดในแตล่ะสถานการณ์

ท่ีแตกต่างกันออกไป ในส่วนของการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นนี้ อ้างทฤษฎี 

E.R. G. ของ Alderfer (Existence Relatedness Growth,1969)  (อ้างถึงใน สมยศ นาวีการ, 2540, หน้า 307-310) ได้

ปรับปรุงล าดับขั้นความตอ้งการของ Maslow เป็นความต้องการ 3 ระดับ ดังนี้ 

2.1) ความตอ้งการด ารงชวีติอยู ่(existence needs)  

2.2) ความตอ้งการความสัมพันธ์ (relatedness needs)  

การแจ้ง 

ข้อมูลข่าวสาร 

กลไกการเปิดโอกาสให้

ประชาชนมส่ีวนร่วมใน

การพัฒนาท้องถ่ิน ยุค

ไทยแลนด์ 4.0 

การเปิดโอกาสให้

ประชาชนแสดงความ

คิดเห็น 

การประเมนิผล 

การเปิดโอกาสให้

ประชาชนมส่ีวน

ร่วมใกระบวนการ

ท างาน 
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2.3) ความต้องการเจรญิเตบิโต (growth needs)  

ทฤษฎีนี้มีความคล้ายคลึงกับทฤษฎีแรงจูงใจของมนุษย์ของ Maslow ท่ีว่าความต้องการท่ียังไม่ตอบสนองจะ

จูงใจบุคคลและเห็นด้วยว่าโดยท่ัวไปบุคคลจะก้าวขึ้นไปตามล าดับของความต้องการจากระดับต่ ากว่าก่อนความ

ตอ้งการระดับสูง เมื่อความต้องการระดับต่ าได้รับการตอบสนองแล้ว ความตอ้งการระดับต่ าจะมคีวามส าคัญน้อยลง 

จึงท าให้ทฤษฎีนี้มีท้ัง ส่วนเหมือนและส่วนต่างกับทฤษฎีความต้องการของ Maslow (วุฒิพล สกลเกียรติ, 2546, หนา้ 

193-194) 

3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในกระบวนการท างาน 

ทฤษฎีล าดับความต้องการของมาสโลว์ (Hierarchy of needs theory, pp.66-67) นับว่าเป็นทฤษฎีดังเดิม

เกี่ยวกับการจูงใจ ซึ่งน าเข้ามาใช้เพื่อจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นด้านต่าง  ๆ เช่น ถ้า

ประชาชนต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนต้องช่วยกันสอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อยใน

ท้องถิ่น เป็นต้น ความตอ้งการของมนุษย์จ ามคีวามตอ้งการปัจจัยต่าง ๆ ท่ีไม่มท่ีีสิ้นสุดตามล าดับ ได้แก่ 

3.1) ความตอ้งการพื้นฐานทางกายภาพและชวีภาพ  

3.2) ความตอ้งการความมั่นคงและปลอดภัย  

3.3) ความต้องการได้รับการยกย่อง และเป็นท่ียอมรับจากสังคม  

3.4) ความตอ้งการมฐีานะเด่นในสังคม (Esteem or Status Needs)  

3.5) ความต้องการท่ีจะประสบความส าเร็จสูงสุดในชวีติ 

4) ประเมินผล 

แนวคิดการประเมินของสตัฟเฟิลบีม  (Srufflebeam’s  CIPP  Model) ในปี  ค.ศ.  1971  เป็นรูปแบบการ

ประเมินแบบซิป  (CIPP  Model)  โดยประเมินตั้งแต่บริบท  ปัจจัยป้อน  กระบวนการ  และผลผลิตของกลไกการเปิด

โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นโดยจะใช้วิธีการสร้างเกณฑ์ เพื่อช่วยในการก าหนด

วัตถุประสงค์ หรือมาตรฐานในการท างานที่ชัดเจน และชว่ยตัดสนิใจวา่ควรด าเนนิโครงการต่อหรือไม ่ซึ่งพออธิบายได้

ดังนี้ 

4.1) การประเมินด้านบริบท หรือประเมินเนื้อความ (context Evaluation ) เป็นการศึกษาปัจจัยพื้นฐานท่ี

น าไปสู่การพัฒนาเป้าหมายของโครงการ  

4.2) การประเมินปัจจัยป้อน (Input Evaluation) เพื่อต้นหาประสิทธิภาพขององค์ประกอบท่ีน ามาเป็นปัจจัย

ป้อน เชน่ สิ่งอ านวยความสะดวก เคร่ืองมอื อุปกรณ ์ครุภัณฑ ์ศักยภาพการบริหารงาน เป็นต้น 

4.3) การประเมินกระบวนการ  (Process Evaluation)  เป็นการศึกษาต่อจากการประเมินบริบทและปัจจัย

ป้อนว่า  กระบวนการท างานเป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้  เป็นการศึกษาค้นหาข้อบกพร่อง  จุดอ่อน  หรือจุดแข็งของ

กระบวนการบริหารจัดการโครงการท่ีจะน าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไวว้า่มีประสิทธิภาพมากน้อยเพยีงใด 

4.4) การประเมินผลิตผล (Product Evaluation) เป็นการตรวจสอบประสิทธิผลของโครงการ โดยเฉพาะความ

สอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับผลลัพธ์ท่ีได้แล้วน าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ไปตัดสิน เกณฑ์มาตรฐานนั้นอาจจะก าหนด

ขึน้เองหรืออาศัยเกณฑ์ท่ีบุคคลหรอืหน่วยงานอ่ืนก าหนดไวก้็ได้ 

 

วิธีด าเนินการวิจัย  

วธีิการศึกษาการวจิัยนี้ได้เก็บรวบรวมขอ้มูลจาก 2 แหลง่ท่ีส าคัญ ดังนี ้

1. ศึกษาจากการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ และแนวค าถาม

ประกอบการพูดคุยมีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบค าถามและแสดงความคิดเห็นไปในตัว
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ซึ่งอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ประกอบไปด้วย เคร่ืองบันทึกเสียง สมุดบันทึก และกล้องถ่ายภาพ เพื่อประโยชน์ใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล และป้องกันความผิดพลาด หรือข้อบกพร่อง ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant Interview) 

แบ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ 2 คน คือ 1. ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครปฐม 2. 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเทศบาลเมืองนครปฐม และภาคประชาชน 3 คน คือ 1. ผู้น าชุมชน 2. คณะกรรมการ

ชุมชน 3. ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมอืงนครปฐม  

2. ศกึษาค้นคว้าผ่านเอกสาร (Documentary Study) โดยท าการรวบรวมขอ้มูลจากหนังสือ บทความ งานวจิยั 

วทิยานพินธ์ รวมท้ังเอกสารตา่ง ๆ ท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยตัวแปรท่ีใชใ้นการศึกษามีจ านวน 4 ตัวแปร 

คือ การแจ้งข้อมูลข่าวสาร การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

กระบวนการท างาน และการประเมินผล 

 

ผลการวิจัย 

จากการศกึษากลไกการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ยุคไทยแลนด์ 4.0 ของ

เทศบาลเมืองนครปฐม พบว่าเทศบาลเมืองนครปฐมมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

ท้องถิ่น  โดยการน าสื่อโซเชยีลเข้ามาเป็นตัวกลางในการตดิตอ่สื่อสาร เทศบาลนครปฐมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ตัง้แตก่ารแจ้งขอ้มูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของท้องถิ่น การเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นใน

การพัฒนาท้องถิ่น รวมไปถึงให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการประเมินผลการท างาน ตรวจสอบการท างานของเทศบาลเมืองนครปฐม แต่ปัญหาท่ีพบคือประชาชน

ส่วนใหญ่มักจะไมเ่ข้ามามสี่วนร่วมในการพัฒนาทอ้งถิ่นเพราะคิดว่าปัญหาสาธารณะไมใ่ชปั่ญหาของตนเอง และคิดวา่

เป็นปัญหาท่ีเทศบาลต้องมีหน้าท่ีเข้ามาแก้ไขไม่ใช่ให้ประชาชนเป็นคนแก้ไขเอง แต่ถ้าปัญหาสาธารณะนั้น  ๆ มี

ผลกระทบต่อตนเอง ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบถึงจะออกมาเรียกร้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา หรือแจ้ง

กับทางเทศบาล สาเหตุท่ีประชาชนไม่เข้ามามีส่วนร่วมอาจเป็นเพราะประชาชนรู้สึกว่าตนเองไม่ใช่เจ้าของทรัพยากร 

หรือปัญหานั้น ๆ ไม่มีผลกระทบต่อตนเอง และนอกจากการท่ีประชาชนคิดว่าไม่ใช่เร่ืองของตนเองแล้ว การท่ี

ประชาชนไม่เข้ามามีส่วนร่วมสาเหตุหนึ่งท่ีผู้ศึกษาได้ท าการลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลพบว่าเกิดจากการประชาสัมพันธ์

แบบเดิมท่ีไม่ท่ัวถึง กล่าวคอืเทศบาลแจ้งข่าว หรือประชาสัมพันธ์โดยผ่านผู้น าชุมชน คณะกรรมการชุมชน ซึ่งเป็นเพยีง

กลุ่มเล็ก ๆ ท าให้ประชาชนทราบขา่วไมท่ั่วถึง จึงไมไ่ด้เข้าไปมสี่วนร่วมในการท างานของเทศบาล 

  

อภปิรายผลการวิจัย 

 ในการศึกษามีวัตถุประสงค์ประกอบด้วย 1) เพื่อศึกษากลไกการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาทอ้งถิ่น ยุคไทยแลนด์ 4.0 กรณศีกึษา เทศบาลเมอืงนครปฐม 2) เพื่อเสนอแนะแนวทางการสร้างกลไกการเปิด

โอกาสให้ประชาชนมีสวนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ยุคไทยแลนด์ 4.0 เทศบาลเมืองนครปฐม พบว่าเทศบาลเมือง

นครปฐมมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  ตั้งแต่การแจ้งข้อมูลข่าวสาร 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของท้องถิ่น การเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่น รวมไปถึง

ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผล

การท างาน แต่เกิดปัญหาในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม กล่าวคือประชาชนคิดว่าปัญหาสาธารณะ

ไม่ใช่ปัญหาของตนเอง และเทศบาลต้องมีหน้าท่ีเข้ามาแก้ไข และประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมก็ต่อเมื่อปัญหานั้น  ๆ 

ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ตนเอง ถึงจะออกมาเรียกรอ้ง และเข้ามามสี่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ซึ่งสาเหตุท่ีประชาชนไม่

เข้ามามสี่วนร่วมอาจเป็นเพราะประชาชนรู้สกึว่าตนเองไม่ใชเ่จ้าของทรัพยากร และนอกจากการท่ีประชาชนคิดวา่ไมใ่ช่
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เร่ืองของตนเองแล้ว พบว่าอีกปัจจัยหนึ่งท่ีประชาชนไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่ นเกิดจากการ

ประชาสัมพันธ์แบบเดิมท่ีไม่ท่ัวถึง กล่าวคือเทศบาลแจ้งข่าว หรือประชาสัมพันธ์โดยผ่านผู้น าชุมชน คณะกรรมการ

ชุมชน ท าให้ประชาชนทราบขา่วไมท่ั่วถึงสง่ผลให้ประชาชนไมไ่ด้เข้าไปมสี่วนร่วมในการท างานของเทศบาล สอดคล้อง

กับการศึกษาของ พรีสิทธ์ิ ค านวณศิลป์ และ ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ2  ศกึษาเร่ืองการมสี่วนร่วมของประชาชนในการ

ปกครองท้องถิ่นผลการศึกษาพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของการปกครองท้องถิ่น ไม่

รู้จักบทบาทหน้าท่ีของตนและขององค์การบริหารส่วนต าบลดีพอ ถึงแม้ว่าจะมีความรู้เกี่ยวกับการเมืองและการ

ปกครองท้องถิ่นน้อย ประชาชนส่วนใหญ่ท่ีเป็นตัวอย่างในการศึกษาคร้ังนี้ยังคงมีทัศนคติท่ีดี และมีความพึงพอใจใน

บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลความรู้สึกเป็นเจ้าของมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วน

ท้องถิ่นในทางลบ เนื่องจากประชาชนเป็นส่วนหนึ่งขององค์การบริหารส่วนต าบล แต่มีความรู้สึกเป็นเจ้าของนอ้ยจาก

ปัจจัยภายในท้องถิ่นด้านองค์การบริหารส่วนต าบลขาดการกระตุ้นให้ประชาชนส านึกรักในท้องถิ่น  นอกจากศึกษา

กลไกการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ทางผู้วิจัยได้เสนอแนะแนวทางการสร้าง

กลไกการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นโดยการจูงใจเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการด าเนินงานตา่ง ๆ ทุกขั้นตอนของเทศบาล และการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมจะท าใประชาชนเกิด

ความรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของต่อสิ่งต่าง ๆ ท่ีได้เข้ามามีส่วนร่วม ส่งผลให้ประชาชนส านึกรัก ร่วมมือกันพัฒนา

ท้องถิ่นท้องถิ่น และหวงแหนในท้องถิ่นของตน อกีทัง้ปัจจุบันเข้าสูยุ่คไทยแลนด์ 4.0 เทศบาลสามารถน านวัตกรรมเข้า

มาปรับใช้เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และลดขั้นตอนการท างาน เช่น การจองคิวออนไลนใ์นการติดต่อราชการ การขอ

เอกสารออนไลน์ เป็นต้น จึงเสนอแนะให้พิจารณางบประมาณในการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและบุคลากรด้าน

เทคโนโลยแีก่ท้องถิ่นท่ีมีรายได้นอ้ยในการพัฒนาเทคโนโลยใีห้กา้วหนา้ยิ่ง ๆ ขึน้ไป 

 

ข้อเสนอแนะ  

1. การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้สนใจท่ีจะท าการศึกษาคร้ังต่อไปควรจะมีการศึกษาในเชิง

ปริมาณ เพื่อจะท าให้ได้รับข้อมูลท่ีละเอยีดและสมบูรณ์มากขึ้น 

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมของหน่วยงานอื่นในเขตเทศบาล

นครปฐม เพื่อน ามาปรับใช้ในการสร้างกลไกเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ 

อย่างไร 

3. ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในจังหวัดอื่น  ๆ เพิ่มเติมเพื่อเปรียบเทียบ 

และน ามาสรุปผลเพื่ออธิบายการมสี่วนร่วมได้ดีย่ิงขึ้น 

4. ควรมีการศึกษาการด าเนินงานการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมของท้องถิ่นประสบ

ความส าเร็จ และท้องถิ่นท่ีประสบความล้มเหลววา่มีปัจจัยใดบ้าง ท้ังน้ีเพื่อเป็นแนวทางในการให้การสนับสนุนส่งเสริม

การด าเนนิกิจกรรมตอ่ไปในอนาคต 

 

 

 

                                                           
2 พีรสิทธิ์ ค านวณศิลป์; และ ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ. (2549). การมีส่วนรว่มของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น. วารสารพัฒนา

ท้องถิ่น. 
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วรัลชญาน์  พีรพงศ์วรกุล 

 

บทคดัย่อ 

จากการวิจัยคร้ังนี้ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา 

เพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านวังพิกุล  

2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา เพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ีส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านวังพกิุล  ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน (โดยใช้วิธีแบบ

เจาะจง) เคร่ืองมือท่ีใช้  ได้แก่ แบบประเมินแผน 4 ด้าน และแบบประเมินวัดระดับความพึงพอใจ จ านวน 10 ข้อ 

จ านวน 15 คน เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มี 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลจากการวิจัยพบว่า ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา เพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลย ีส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านวังพกิุล  พบวา่ คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ 

จ านวน  4 ด้าน มคี่า (X = 4.63, S.D. = 0.34 และมีระดับความพึงพอใจของผู้ใชแ้ผนมีค่า (X = 4.63, S.D. 0.34)  

 

ค าส าคัญ: ผลการประเมิน  แผนการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้  นักเรียน 

 

ABSTRACT 

This research to defined objectives as (1) For to check the quality of the learning plan to course; addition 

career and technology learning groups For students grade 1 Banwangphikul School (2) For to study satisfaction 

learning management plan of user to course; addition career and technology learning groups for students grade 1 

Banwangphikul School, includes of the expert 5 persons (by use a specific method). The used tools are 4-sides 

evaluation plan and evaluation satisfaction assessment form 10 items for 15 persons. It is estimated (rating scale), 

it has 5 levels. The chart of use; percentage, average, Standard Deviation 

The research found; Evaluation of learning Management Plan to course; addition career and technology 

learning groups for students grade 1 Banwangphikul school, to found the quality management plan of 4 sides to 

has valuable (X  = 4.63, S.D. = 0.34) and the satisfaction level plan for user to valuable (X = 4.63, S.D. 0.34) 

 

Keywords: Assessment / Learning Management plan / Learning Group / Students  
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสถานศกึษาต้องยึดเป็นหลักในการศกึษาจ านวน 8 

กลุ่มสารการเรียนรู้ ตามหลักสูตรท่ีก าหนดไว้ในการศึกษาเพื่อก าหนดในการศึกษา (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, หน้า 

1,272) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีได้ประกาศใช้ ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยก าหนดจุดหมาย 

และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก ท้ังนี้ให้สอดคล้องกับสภาพ และความต้องการของ

ท้องถิ่น  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชพีและเทคโนโลย ีเป็นกลุ่มสาระท่ีช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมคีวามรู้ ความเข้าใจ 

มีทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวติ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถน าความรู้เกี่ยวกับการด ารงชีวิต การ

อาชีพ และเทคโนโลย ีมาใชป้ระโยชนใ์นการท างาน อย่างมคีวามคิดสร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็น

แนวทางในการประกอบอาชีพรักการท างานและมีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง

พอเพยีงและมีความสุข  (วชิาการ, 2552, หน้า 1-2) การเรียนการสอนจึงจ าเป็นต้องมแีผนการสอน เพื่อเป็นเข็มทิศใน

การสอนอย่างมีคุณภาพ ท้ังนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้บรรลุตามจุดหมายท่ีก าหนดไว้ และส่งผลท าให้ผู้เรียนเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในด้านสติปัญญา เจตคติ และทักษะ เป็นต้น ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้เป็นไปตาม

แผนการจัดการเรียนรู้ (สุวิทย์ มูลค า และคนอื่น ๆ  (2551, หน้า 58) จึงต้องมีแผนการสอน แผนการสอน หรือ 

แผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง ทิศทางในการาสอนโดยสอนตามเนื้อหาสาระการเรียนรู้ ของแต่รายวิชาท่ีได้ก าหนด

ไวใ้นหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนจะตอ้งวัดผลประเมินผลตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  

ในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้นี้ ได้ศึกษากระบวนการสร้างแผน ตามหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐาน เพราะรายวิชานี้ ยังไม่มีแผนท่ีจะน ามาใช้สอน จึงได้ด าเนินการสร้างโดยได้รับค าแนะน าจากผู้บริหาร เพื่อครู 

เห็นควรต้องมีแผนท่ีน ามาใช้สอน แต่ถ้าไม่มีแผนการเรียนการสอนแล้วจะก่อให้เกิดปัญหาตามมา เช่น หัวข้อเนื้อหา 

ไม่ต้องตามวัตถุประสงค์ จ านวนชั่วโมงท่ีสอนมีมากนอ้ยต่างกัน ตลอดจนการวัดผลประเมินไม่ชัดเจน ท้ังนี้ผู้วิจัยจึงได้

ตระหนักและให้ความส าคัญต่อการสร้างแผนการจัดการเรียนการสอน เพื่อน ามาใช้สอนรายวิชา เพิ่มเติมกลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านวังพกิุล  

จากแนวทางการศกึษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้สอนจึงได้ท าการวจิัย เพื่อหาแนวทางในการแกปั้ญหาโดยการ

สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา เพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านวังพกิุล เพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการเรียนการสอน ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา เพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ีส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านวังพกิุล   

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา เพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลย ีส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านวังพกิุล   
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ขอบเขตการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ 2 ข้อ   

1. แบบประเมินวัดคุณภาพแผน มีด้วยกัน 4 ด้าน ๆ ละ 5 ข้อ โดยพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ ด้านวิจัย ด้าน

หลักสูตรและการสอน ด้านวัดผลประเมิน ด้านเทคโนโลยอีุตสาหกรรม จ านวน 5 ท่าน เป็นผู้ประเมิน ท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ี 

จังหวัดสุโขทัย 

2. แบบประเมินวัดความพึงพอของผู้ใช้แผน จ านวน 10 ข้อ โดยผ่านการประเมินด้วยครูผุ้สอน ท่ีมี

ประสบการณ์ทางด้านกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 5 ปี ท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีจังหวัด

สุโขทัย  

 

กรอบแนวคิดวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวความคิดผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัย เร่ือง ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา เพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านวังพิกุล อ าเภอศรีส าโรง  จังหวัดสุโขทัย ผู้วิจัยได้

ด าเนนิการตามขั้นตอนดังน้ี 

ตอนท่ี 1 เพื่อตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา เพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพี

และเทคโนโลย ีส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านวังพกิุล  

ประชากร ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวิจัย ด้านหลักสูตรและการสอน ด้านการสอนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้การงานอาชีพเทคโนโลย ีในเขตพื้นท่ีจังหวัดสุโขทัย 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวิจัย ด้านหลักสูตจรและการสอน ด้านการสอนกลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพเทคโนโลย ีในเขตพื้นท่ีจังหวัดสุโขทัยจังหวัดสุโขทัย จ านวน 5 คน 

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการวจิัยในคร้ังนี้ ประกอบไปด้วยแบบประเมิน 4 ด้าน ได้แก่  1) ด้านแผนการจัดการเรียน

การสอน 2) ด้านแบบฝึกหัด 3) ด้านเนื้อหา 4) ด้านสื่อการเรียนการสอน ซึ่งเป็นแบบประเมินแผนโดยใช้มาตราส่วน

ประเมินค่า (rating scale) 5 โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจข้อค าถามด้านต่าง ๆ เช่น การเรียบเรียง

ผลการประเมินแผนการจัดการ

เรียนรู้ 

 

ตัวแปรตน้ ได้แก่ รูปแบบผลการประเมินแผนการ

จัดการเรียนรู้ รายวชิา เพิ่มเตมิกลุ่มสาระการ

เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีส าหรับ

นักเรียน 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านวังพกิุล 

ตัวแปรตาม ได้แก่  แบบประเมินคุณภาพ 4 ด้าน 

และ แบบประเมนิความพึงพอใจจ านวน 10 ข้อ 
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ข้อความ ถ้อยค า ส านวนการใช้ภาษา การเรียงล าดับความส าคัญ เป็นต้น จากการประเมินข้อค าถามมีค่าดัชนมีคีวาม

สอดคล้อง ได้คา่ IOC เท่ากับ 0.80 ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 

จากนั้นประเมินระดับความคดิเห็น โดยแบบมาตราส่วนประเมนิค่า โดยก าหนดค่าคะแนน 5 ระดับ 

 มดีังนี้ 

ระดับคะแนน 4.51 – 5.00  หมายถงึ  มากที่สุด 

ระดับคะแนน 3.51 – 4.50  หมายถงึ  มาก 

ระดับคะแนน 2.51 – 3.50  หมายถงึ  ปานกลาง 

ระดับคะแนน 1.51 – 2.50  หมายถงึ  นอ้ย 

ระดับคะแนน 1.00 – 1.50  หมายถงึ  นอ้ยท่ีสุด 

การสร้างแบบประเมิน 4 ด้าน  

1. การสร้างแบบประเมิน ง 4 ด้าน ๆละ 5 ข้อ จากนั้นน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบข้อ

ค าถาม เพื่อความเชื่อถอื ตอ่ไป 

2. ผู้วิจัยน าข้อค าถามท่ีประเมินมาปรับปรุงแก้ไข จากนั้น น าไปหาค่าค่าดัชนีความสอดคล้องท่ีได้มา

พจิารณา และสรุปมีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.40 แสดงวา่แบบประเมินท่ีได้สร้างขึน้มา สามารถน าไปใชไ้ด้ แต่

ถ้าค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ท่ีค านวณได้น้อยกว่า 0.40 แสดงว่าแบบประเมินของข้อค าถามนั้นไม่สามารถ

น ามาใชไ้ด้ หรือ ไมก่็ควรต้องน าไปปรับปรุงแก้ไขใหม ่เพื่อให้ได้ค่าดัชนสีูงกว่าระดับ 0.40 ขึน้ไป จึงจะสามารถน ามาใช้

ได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ สรุปได้คา่ (IOC)  เท่ากับ 0.80 แสดงวา่แบบประเมินจ านวน 4 ด้าน สามารถน าไปใชเ้ป็นแบบ

ประเมินได้ต่อไป  

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล มดีังนี้ 

1. ศึกษารูปแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายตามหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 2551  

2. น าแบบประเมินท่ีได้มาพิมพ์ ให้เป็นฉบับสมบูรณ์ จากนั้นน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ประเมิน

ตอ่ไป  

3. ผู้วิจัย เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตัวเอง จากนัน้น ามาแทนค่าทางสถิต ิต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล มดีังนี้ 

1. ผู้วิจัยได้น าผลคะแนนจากการตอบของผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ท่ีได้แสดงความคิดเห็น มาท าการ

วเิคราะห์เพื่อหาค่า (X , S.D.)   โดยใชร้ะดับการแปลผลของ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา้ 100-103)  

ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00    หมายถงึ    มคีวามพงึพอใจอยูร่ะดับมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย  3.01 – 4.50    หมายถึง    มคีวามพงึพอใจอยูร่ะดับมาก 

ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.00    หมายถงึ    มคีวามพงึพอใจอยูร่ะดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50    หมายถึง    มคีวามพงึพอใจอยูร่ะดับนอ้ย 

ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.50    หมายถงึ    มคีวามพงึพอใจอยูร่ะดับน้อยท่ีสุด 

 

สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  

ได้แก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  



 

109 

 

ตอนท่ี 2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา เพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้การ

งานอาชีพและเทคโนโลย ีส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านวังพกิุล   

ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอน ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเทคโนโลยี ในเขต

พื้นท่ีจังหวัดสุโขทัย 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนด้านการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเทคโนโลยี ในเขตพื้นท่ี

จังหวัดสุโขทัยจังหวัดสุโขทัย จ านวน 15 คน (แบบเจาะจง) 

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้ประกอบไปด้วยแบบประเมิน จ านวน 10 ข้อ ซึ่งเป็นแบบประเมินเพื่อวัด

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้แผน โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจข้อค าถามด้านต่าง ๆ เช่น การเรียบเรียง

ข้อความ ถ้อยค า ส านวนการใช้ภาษา การเรียงล าดับความส าคัญ เป็นต้น จากการประเมินข้อค าถามมีค่าดัชนมีคีวาม

สอดคล้อง ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.80 ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพของส านวน ข้อความ จากนั้น น าไปให้

ครูผู้สอนประเมิน โดยใชค้่าคะแนน 5 ระดับ มีดังนี้ 

การสร้างแบบประเมินวัดความพึงพอใจการใช้แผน  

ผู้วิจัยได้น าผลการวิจัยต่าง ๆ  มาศึกษารูปแบบการสร้างแบบสอบถาม  เพื่อประเมินการใช้แผนการ

จัดการเรียนรู้ จากนั้นวัดระดับขอ้คาถามระดับความพงึพอใจ จ านวน 10 ข้อ โดยผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน 15 ท่าน  

 1. ความเหมาะสมของหัวข้อแผนการจัดการเรียนรู้ 

 2. วัตถุประสงค์มคีวามสอดคล้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ 

 3. ระยะเวลามีความเหมาะสมท่ีน ามาใชส้อน 

 4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 

 5. เนื้อหามีความสอดคล้องและความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 

 6. เนื้อหาสาระการเรียนรู้ของแตล่ะแผนท่ีก าหนดไวโ้ดยเรียงล าดับจากง่ายไปหายาก 

 7. ภาษาที่ใชม้คีวามเหมาะสมส าหรับวัยนักเรียนท่ีสามารถอ่านแลว้เข้าใจได้งา่ย 

 8. สื่อการเรียนการสอนมคีวามหลากหลายท่ีน ามาใชส้อนท่ีความเหมาะสมกับเนื้อหา 

9. สามารถสง่เสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี 

10. แผนการจัดการเรียนรู้สามารถน าไปใชส้อนได้จริง 

ผลจาการสร้างเสร็จแล้ว น าไปหาค่า IOC เพื่อประเมินวัดระดับความคิดเห็นโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 15 ท่าน 

เพื่อความเชื่อถอื ตอ่ไป 

 แบบสอบถามประเมิน เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใชแ้ผน มดีังนี้  

 + 1  แทน มีความพึงพอใจว่ามีความสอดคล้องกับแผน 

    0 แทน ไมแ่นใ่จว่า แบบประเมินแผนมีความสอดคล้องกับเนื้อหา 

  -1  แทน มีความคดิเห็นว่าแบบประเมินแผน ไมค่วามสอดคล้องกับเนื้อหา 

โดยใชสู้ตรการค านวณ การหาค่า IOC ดังนี้ 

IOC = ∑R ÷ N 

โดยท่ี IOC แทน  ดัชนคีวามสอดคล้องในระดับความคดิเห็น 

           ∑R    แทน   ผลรวมคะแนน 

            N     แทน   จ านวน 
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ผู้วิจัยได้น าค่าดัชนีความสอดคล้องท่ีค านวณได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ในการพิจารณา ระดับความพึง

พอใจ มีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.40 แสดงว่าแบบสอบถามระดับความพึงพอใจท่ีได้สร้างขึ้นมา สามารถ

น าไปใชไ้ด้ แตถ่้าค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ท่ีค านวณได้น้อยกวา่ 0.40 แสดงวา่แบบสอบถามระดับความพึงพอใจ

ของขอ้ค าถามนั้นไมส่ามารถน ามาใชไ้ด้ หรือ ไมก่็ควรต้องน าไปปรับปรุงแก้ไขใหม ่เพื่อให้ได้ค่าดัชนสีูงกว่าระดับ 0.40 

ขึ้นไป จึงจะสามารถน ามาใช้ได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  สรุปได้ค่า (IOC)  เท่ากับ 0.80 แสดงว่าแบบสอบถาม

ประเมินผลระดับความพึงพอใจของข้อค าถาม จ านวน 10 ข้อ ท่ีได้สร้างขึ้นมาสนามรถน าไปใช้งานประเมินกลุ่ม

ตัวอยา่ง จ านวน 15 คน  ตอ่ไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล มดีังนี้ 

1. ศึกษารูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีความหลากหลายตามหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

2. น าแผนท่ีได้มาทดลองเรียบเรียงจากนั้นพิมพ์เป็นต้นฉบับน าไปให้ ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาข้อค าถาม ได้

ค าแนะน าแล้วน ามาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ถูกตอ้งอกีคร้ัง และน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน เพื่อหาค่า

ความสอดคล้อง ต่อไป  

3. การน าแบบประเมินข้อค าถามท่ีเรียบเรียง จ านวน 10 ข้อ  จัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ จากนั้นน าไปให้

ครูผู้สอนประเมิน ต่อไป 

5. ผู้วิจัย เก็บรวบรวมขอ้มูล ด้วยตัวเอง จากนัน้น ามาแทนค่าทางสถิต ิต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล มดีังนี้ 

1. ผู้วิจัยได้น าผลคะแนนจากการตอบของครูผู้สอน จ านวน 15 คน ที่ได้แสดงความคิดเห็นแบบสอบถามมา

วเิคราะห์ เพื่อหาค่า (X ) และ (S.D.)    

2. ผู้วิจัยน าผลจากการตอบแบบประเมินระดับความพงึพอใจของใชแ้ผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 15  คน 

จากนั้นเก็บขอ้มูลได้แล้ว น ามาแทนค่าสูตร เพื่อหาค่า (X ) และ (S.D.) ตามระดับการแปลผลที่ก าหนดไวด้ังนี้ (บุญชม 

ศรีสะอาด, 2545, หนา้ 100-103)  

ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00    หมายถงึ    มคีวามพงึพอใจอยูร่ะดับมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย  3.01 – 4.50    หมายถึง    มคีวามพงึพอใจอยูร่ะดับมาก 

ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.00    หมายถงึ    มคีวามพงึพอใจอยูร่ะดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50    หมายถึง    มคีวามพงึพอใจอยูร่ะดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.50    หมายถงึ    มคีวามพงึพอใจอยูร่ะดับน้อยท่ีสุด 

สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

      

ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยได้สร้างแผนการเรียนรู้ จ านวน 6 แผน เพื่อน ามาใช้สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านวัง

พกิุล อ าเภอศรีส าโรง  จังหวัดสุโขทัย ดังตอ่ไปน้ี 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา เพิ่มเติมกลุ่มสาระการ

เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปท่ีี 1 โรงเรียนบ้านวังพกิุล   

 



 

111 

 

ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์แผนโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ทา่น  

ข้อที ่ รายการค าถาม 
ระดับความต้องการ 

ระดับความคิดเหน็ 
X  S.D. 

1. ด้านแผนการจัดการเรียนการสอน 4.50 0.43 มาก 

2. ด้านแบบฝึกหัด 4.82 0.27 มากที่สุด 

3. ด้านเนื้อหา 4.60 0.41 มาก 

4. ด้านส่ือการเรียนการสอน 4.74 0.40 มากที่สุด 

 สรุปโดยคา่เฉลี่ย 4.66 0.37 มากที่สุด 

  

สรุปจากตารางท่ี 1 ผลจากการวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ทา่น ได้แสดงความ

คิดเห็น แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 6 แผน จ านวน 4 ด้าน ด้านท่ีให้ความส าคัญมากสุด คือ ด้านแบบฝึกหัด มีค่า 

X = 4.82 S.D. =0.27  และด้านสื่อการเรียนการสอนมคี่า X = 4.74 S.D. =0.40  อยู่ในระดับมากที่สุด และรองลงมา 

คือ ด้านเนื้อหา มีค่า X = 4.60 S.D. =0.41 ด้านแผนการจัดการเรียนการสอน X = 4.50 S.D. = 0.43 และอยู่ใน

ระดับมาก 

 สรุปโดยภาพรวม ผลจากการวเิคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้มีค่า X = 4.66 S.D. =0.37 อยู่ในระดับความ

คิดเห็นมากที่สุด 

 

ตอนท่ี 2 ผลจากการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา เพิ่มเติมกลุ่มสาระการ

เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านวังพิกุล  จ านวน 15 คน ดัง

ตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 แสดงการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใชแ้ผนการจัดการเรียนรู้  

ข้อที ่ รายการค าถาม X  S.D. 
ระดับความ 

พึงพอใจ 

1. ความเหมาะสมของหัวข้อแผนการจัดการเรียนรู้ 4.67 0.54 มากที่สุด 

2. วัตถุประสงค์มคีวามสอดคล้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ 4.82 0.37 มากที่สุด 

3. ระยะเวลามคีวามเหมาะสมท่ีน ามาใชส้อน 4.80 0.45 มากที่สุด 

4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 4.75 0.46 มากที่สุด 

5. เนื้อหามีความสอดคล้องและความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 4.83 0.35 มากที่สุด 

6. เนื้อหาสาระการเรียนรู้ของแตล่ะแผนท่ีก าหนดไว้โดยเรียงล าดับ 

จากง่ายไปหายาก 

4.81 0.38 มากที่สุด 

7. ภาษาที่ใชม้คีวามเหมาะสมส าหรับวัยนักเรียนท่ีสามารถอา่นแล้วเข้าใจ

ได้งา่ย 

4.74 0.45 มากที่สุด 

8.  สื่อการเรียนการสอนมีความหลากหลายท่ีน ามาใช้สอนท่ีความ

เหมาะสมกับเนื้อหา 

4.80 0.40 มากที่สุด 

9. สามารถสง่เสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี 4.83 0.37 มากที่สุด 

10. แผนการจัดการเรียนรู้สามารถน าไปใชส้อนได้จริง 4.84 0.28 มากที่สุด 
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ข้อที ่ รายการค าถาม X  S.D. 
ระดับความ 

พึงพอใจ 

สรุปโดยค่าเฉลี่ย 4.78 0.40 มากที่สุด 

 

สรุปจากตารางท่ี 2 ผลจากการวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้โดยผู้ครูผู้สอน จ านวน 15 ท่าน พบว่า 

แผนการจัดการเรียนรู้สามารถน าไปใชส้อนได้จริงมีคา่ X = 4.84  S.D. =0.28 รองลงมา คือ เนื้อหามีความสอดคล้อง

และความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดมีค่า X = 4.83 S.D. =0.35 และสามารถส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการ

เรียนรู้ได้ดีมีค่า X = 4.83 S.D. =0.37 และวัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้มีค่า X = 4.82 

S.D. =0.37 ระยะเวลามคีวามเหมาะสมท่ีน ามาใชส้อน มคี่า X = 4.80 S.D. =0.45 และ ค่าต่ าสุด คือ ความเหมาะสม

ของหัวข้อแผนการจัดการเรียนรู้มีคา่ X = 4.67 S.D. =0.54 อยู่ในระดับมากที่สุด 

 สรุปโดยภาพรวม ผลจากการวเิคราะห์ระเมินผลแผนการจัดการเรียนรู้มีคา่ X = 478  S.D. =0.40 

 อยู่ในระดับความคดิเห็นมากที่สุด 

 

อภปิรายผลการวิจัย 

ตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา เพิ่มเติม

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านวังพิกุล  พบว่า 

ผลจากการวเิคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่านได้แสดงความคิดเห็น แผนการจัดการเรียนรู้ 

จ านวน 6 แผน จ านวน 4 ด้าน ด้านท่ีให้ความส าคัญมากสุด คือ ด้านแบบฝึกหัด มีค่า X = 4.82 S.D. =0.27  และ

ด้านสื่อการเรียนการสอนมคี่า X = 4.74 S.D. =0.40  อยู่ในระดับมากท่ีสุด และรองลงมา คือ ด้านเนื้อหา มีค่า X = 

4.60 S.D. =0.41 ด้านแผนการจัดการเรียนการสอน X = 4.50 S.D. = 0.43 และอยู่ในระดับมาก และสรุปโดย

ภาพรวม ผลจากการวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้มีค่า X = 4.66 S.D. =0.37 อยู่ในระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไหม ค าบุญเรือง (2556, หน้า บทคัดย่อ) เร่ือง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่ม

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้วยโครงงาน เพื่อพัฒนาทักษะแบบองค์รวมเกี่ยวกับภูมิ ปัญญาทอ้งถิ่น 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า  แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ด้วยโครงงาน เพื่อพัฒนาทักษะแบบองค์รวม เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มี

ประสิทธิภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาทักษะแบบองค์รวมด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การ งานอาชพีและเทคโนโลยดี้วยโครงงาน ในระดับมาก 

ตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 ผลจากการวเิคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใชแ้ผนการจัดการเรียนรู้ รายวชิา เพิ่มเติม

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านวังพิกุล  พบว่า 

ผลจากการวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้โดยผู้ครูผู้สอน จ านวน 15 ท่าน พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้สามารถ

น าไปใช้สอนได้จริงมีค่า X = 4.84  S.D. =0.28 รองลงมา คือ เนื้อหามีความสอดคล้องและความเหมาะสมกับ

วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดมีค่า X = 4.83 S.D. =0.35 และสามารถส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีมีค่า X = 4.83 

S.D. =0.37 และวัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้มีค่า X = 4.82 S.D. =0.37 ระยะเวลามี

ความเหมาะสมท่ีน ามาใช้สอน มีค่า X = 4.80 S.D. =0.45 และ ค่าต่ าสุด คือ ความเหมาะสมของหัวข้อแผนการ

จัดการเรียนรู้มีค่า X = 4.67 S.D. =0.54 อยู่ในระดับมากท่ีสุด และกล่าวสรุปโดยภาพรวม ผลจากการวิเคราะห์ระ

เมนิผลแผนการจัดการเรียนรู้มีคา่ X = 478  S.D. =0.40 อยู่ในระดับความคดิเห็นมากที่สุด  
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ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของ วิลาวัณย์  เณรมณี (2558, หน้าบทคัดยอ่) การหาประสิทธิภาพ แผนการจัดการเรียนรู้ 

วิชางานประดิษฐ์ดอกไม้ประจ าชาติ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาค

อุปถัมภ์) ผลจาการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจผู้ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ วิชางานประดิษฐ์ดอกไม้ประจ าชาติ

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์) อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัด

ก าแพงเพชร พบว่า การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 10 คน มีค่าเฉลี่ย ( X ) 

เท่ากับ 4.63 และมีคา่ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ .0.59 อยู่ในระดับมากที่สุด 

 

ข้อเสนอแนะ 

ในการศึกษาวิจัยมีขอ้เสนอ ดังต่อไปนี้ 

1. ควรพัฒนาและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียนท่ีน ามาใช้สอน

นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านวังพกิุล  

2. ควรปรับปรุงในเร่ืองการออกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และให้ตรง

ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ตลอดจนสามารถวัดได้อยา่งเท่ียงตรง  

3. ควรใช้ภาษาในการเรียบเรียงท้ังนี้เพื่อต้องการท าให้นักเรียนได้ศึกษาและอ่านเข้าใจง่ายจะได้ไม่เบ่ือการ

เรียน ตลอดจนจะส่งผลท าให้นักเรียนมผีลการเรียนท่ีดขีึน้ 

4. ผู้สอน ควรเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ให้กระรัด ท่ีสามารถสื่อสารได้ง่าย ต่อการน าไปให้นักเรียนได้

ศกึษา ทัง้นี้เพื่อความสะดวกต่อการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน 

5. ได้แนวทางในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน เป็นอยา่งดี 
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ผลของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC 

ENGLISH LANGUAGE DEVELOPMENT MODEL FOR TOEIC TEST 

 
ปิยาพร อภสิุนทรางกูร1 

 

บทคดัย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความสามารถในการสอบ TOEIC ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ และ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลังการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC กลุ่มตัวอย่าง 

คือ นักศึกษาท่ีได้ท าการลงทะเบียนในรายวิชาภาษาอังกฤษในธุรกิจการบินในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 หรือ

เคยเลือกเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อพนักงานภาคพื้นและพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินมาแล้ว จ านวน 50 คน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ คู่มือประกอบการอบรมภาษาอังกฤษ (TOEIC) และแบบทดสอบ TOEIC (Test of English 

for International Communication) สถิติท่ีใช้ คือ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจก่อนการอบรมและหลังการอบรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 252.4 (S.D. = 60.40) และ  348.5 

(S.D.= 70.39)  คะแนนตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนทดสอบก่อนอบรมและหลังอบรม พบว่าคะแนน

ทดสอบหลังอบรมสูงกวา่คะแนนก่อนอบรมอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

ค าส าคัญ: การสอบโทอคิ  นักศกึษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ  พนักงานบริการ 

 

ABSTRACT 

This research was aimed at 1) studying the TOEIC test results of Business English major students and 2) 

comparing the scores of the tests before and after the preparation program for TOEIC (Test of English for 

International Communication) tests. The 50 samples, purposively selected, were the 4th year students of Business 

English major students who used to study in the course English for Airline and English for ground staff and flight 

attendant.  Research instruments comprised TOEIC test handout and pre-post TOEIC test. The statistic used for 

analyzing the data were mean and standard deviation (S.D.)  The results of the research were 1) the average 

scores of the students before and after training course were 252.4 (S.D. = 60.40) and  348.5 (S.D.= 70.39) 

respectively. When comparing the scores obtained from pre and post TOEIC test, the average posttest score was 

higher than pre TOEIC test, significant at .05.  

 

Keywords: TOEIC test / Business English Students / Service 

 

 

 

 

                                                           
1อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย     
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่นท่ีมีนักศึกษามาจากหลายอ าเภอในพื้นท่ีจังหวัดเลยและ

จังหวัดใกล้เคียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจโดยมีระยะเวลาตลอดการศึกษา

เป็นเวลา 4 ปี เพื่อมุ่งให้บัณฑิตสามารถท างานด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น ล่าม นักแปล ผู้

ประกาศ พนักงานส านักงาน รวมไปถึงบุคลากรในงานการบิน โดยการเรียนการสอนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจใน

รายวชิาต่าง ๆ มีรายละเอยีดเนื้อหาตามงานแตล่ะประเภทเพื่อการน าไปใชป้ระโยชนอ์ย่างมปีระสิทธิภาพในการท างาน 

การท่ีบริษัทตา่ง ๆ จะประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษวา่บัณฑิตมคีวามสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษใน

ระดับใดมักจะใช้การประเมินจากผลการสอบ TOEIC เป็นใบรับรองส าคัญในการคัดเลือกอยู่บ่อยคร้ัง โดย

สถาบันการศึกษาหลายแหง่ก็นอกจากนี้ผลการทสอบ TOEIC นี้ยังสามารถใช้ในการสมัครงานในหันมาพัฒนานักศกึษา

ให้เรียนรู้เทคนิคการท าข้อสอบ TOEIC มากขึ้น โดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ก็ได้จัดการสอบ TOEIC ให้กับ

นักศึกษาเพื่อน าผลไปใช้ในการสมัครงานแต่พบว่าผลการทดสอบ TOEIC ท่ีผ่านมาเมื่อปี 2559 นักศึกษาส่วนมากท า

ได้ไม่ดนีักโดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี 375 ซึ่งต ากวา่มาตรฐานในการเข้าท างาน  

จากข้อมูลการประกาศการรับสมัครงานดังกล่าว จะเห็นได้ว่าในหลายบริษัทท่ีมสีาขาในประเทศต่าง ๆ หรือ

เป็นบริษัทท่ีมีสาขาอยู่ท่ัวโลกต้องการรับบัณฑิตท่ีสามารถใช้ภาอังกฤษได้ในระดับท่ีองค์กรต้องการ โดยประเมิน

ความสามารถจากผลการทดสอบ TOEIC บ่อยครัง้ แตจ่ากการสอบ TOEIC ของนักศกึษาท่ีผ่านมาในป ี2557-2559 ท่ี

ผ่านมานักศึกษาท าคะแนนเฉลี่ยได้เพียง 375 คะแนนเท่านั้น จึงเป็นปัญหาในการเลือกต าแหน่งในการสมัครงานงาน 

เชน่ โรงแรม ส านักงาน สถานทูต ล้วนต้องการคะแนน TOEIC ท้ังสิ้น จึงเป็นเหตุให้ผู้วจิัยมคีวามสนใจท่ีจะฝึกผู้เรียนใน

การสอบ TOEIC โดยใช้แผนการสอนร่วมกับแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษส าหรับสอบ TOEIC ตามหลักการสอน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยหลัก 3 Ps (Practice, Presentation, Production)  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้

เหมาะสมกับการสอบ TOEIC โดยการวิจัยครั้งนี้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลคะแนน TOEIC ท่ีสามารถน าไปสมัครงานใน

กลุ่มงานต่าง ๆ ได้  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความสามารถในการสอบ TOEIC ของนักศกึษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจโดยใชแ้ผนการสอน

ตามหลักการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ดว้ยหลัก 3 Ps (Practice, Presentation, Production)  

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลังการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC โดยใช้

แผนการสอนตามหลักการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ดว้ยหลัก 3 Ps (Practice, Presentation, Production)  

 

สมมตฐิานการวิจัย 

 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC จะท าให้ผลคะแนนการท าแบบทดสอบ TOEIC หลังสูง

กว่าผลการท าแบบทดสอบก่อน 
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ขอบเขตการวิจัย 

กลุ่มประชากร 

ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยมุ่งเป้ากลุ่มประชากรไปท่ีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจและสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ 

กลุ่มตัวอย่าง 

ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีระบุ Specific Sample เป็นกลุ่มนักศึกษาท่ีได้ท าการ

ลงทะเบียนในรายวิชาภาษาอังกฤษในธุรกิจการบินในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 หรือเคยเลือกเรียนรายวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อพนักงานภาคพื้นและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมาแล้ว จ านวน 50 คน 

ระยะเวลา 

การทดลอง  60 ชั่วโมง แบ่งเป็นวันละ 3 ชั่วโมง จ านวน 2 ครัง้ตอ่สัปดาห์ 

ตัวแปรที่ศกึษา  

ตัวแปรตน้  ได้แก่  รูปแบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC โดยใชแ้บบฝึกทักษะ  

ตัวแปรตาม  ได้แก่ คะแนนการทดสอบ TOEIC  

 

วรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 

แนวคิดด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

อมรรัตน์ ณัฐไตรสิทธิ์ (2555) กล่าววา่ การศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะนั้นได้มมีานานมาก

แล้ว ตั้งแต่สมัยกรีกและโรมัน อาจจะเป็นช่วงเวลาตั้งแต่ ทศวรรษ 1960 เป็นต้นมา ESP  (English for Specific 

Purpose) ได้เข้ามามีบทบาทมากในการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ Teaching English as a Foreign 

Language (TEFL) และการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาท่ีสอง Teaching English as a Second  Language (TESL) 

ซึ่งในช่วงแรกๆ จะเป็นภาษาอังกฤษเพื่อการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งในขณะนั้นประเทศทางตะวันตกท่ี ใช้

ภาษาอังกฤษมคีวามเจรญิทางเทคโนโลยเีป็นอยา่งมาก (Johns and Dudley-Evans 2000 : 1 – 2) ดังนั้น ภาษาอังกฤษ

จึงเป็นภาษาท่ีเป็นท่ีต้องการในการเรียนรู้ จึงมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษขึ้น  ฮัทชินสันและวอ

เตอร์ (Hutchinson and Waters 1989 : 18 – 19) ยังได้ให้ความเห็นว่าการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน ซึ่งอาจจะเป็นความต้องการท่ีแตกต่างกัน เป็น

วัตถุประสงค์เฉพาะกลุ่ม แตท้ั่งผู้เรียนและผู้สอนจะตอ้งมคีวามเข้าใจในวัตถุประสงค์ท่ีตรงกัน และวิธีการสอนนั้นอาจ

แตกต่างจากการสอนภาษาอังกฤษท่ัวไป เช่นเดียวกับ สตรีเวนส์ (Strevens 1988: 12) ท่ีได้ให้ความหมายของ

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ โดยอมรรัตน์กล่าวสรุปไว้ว่า เป็นการสอนภาษาอังกฤษท่ีสอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้เรียน หัวข้อและเนื้อหาท่ีเรียนจะอยู่ในขอบเขตท่ีผู้เรียนต้องการ มีความสัมพันธ์กับอาชีพ หรือ

วัตถุประสงค์เฉพาะ การสอนอาจจะมุ่งเน้นไปท่ีทักษะเฉพาะด้าน เช่น การฟัง การอ่าน เป็นต้น นอกจากนี้ โรบินสัน 

(Robinson 1991 : 1-3) ยังได้สรุปไว้ว่าการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เป็นการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการอบรม 

การปฏิบัติ และความรู้ 3 ด้าน คือ ด้านภาษา ด้านการเรียนการสอน และความสนใจเฉพาะของผู้เรียนประเภทของ

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เป็นการสอนภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับความตอ้งการของผู้เรียน โดยความ
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ต้องการท่ีแตกต่างกันออกไปและผู้เรียนเองก็แตกต่างกันในหลายด้าน ดังนั้นเพื่อให้การเรียนการสอนสอดคล้องกับ

ปัจจัยดังกล่าว นักการศกึษาจึงได้แบ่งการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะไวห้ลากหลายสาขาดังนี้ 

สตรีเวนส์ (Strevens 1988: 90-93) และ แมคโดนัฟ (McDonough 1984 : 6) ต่างได้จ าแนกประเภทของ

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ไว ้2 ประเภท คือ 

1) ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ (English for Academic Purposes) เช่น วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีเกษตรศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น 

2) ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ (English for Occupational Purposes) เช่น แอร์โอสเตส 

มัคคุเทศก ์และเลขานุการ เป็นต้น 

อีเวอร์ (Ewer 1979 : 46-47 อ้างถึงใน นภาเพ็ญ สุดใจ 2536: 13) ได้แบ่งภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์

เฉพาะทางด้านอาชีวศึกษา (English for Vocational Purposes = EVP) ไว้ดังนี้คือ ภาษาอังกฤษสาหรับช่างไฟฟ้า ช่าง

ก่อสร้าง เลขานุการ พนักงานบริษัท นักงานบัญช ีพนักงานธนาคาร พนักงานโรงแรม พนักงานสายการบิน พนักงานที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจทอ่งเท่ียวพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ และพนักงานท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กล่าวได้วา่ 

แนวคิดของการเรียนภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ภาษาอั งกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางอาชีพ และ

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศกึษา ซึ่งภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางอาชพีเป็นสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อเป็น

เครื่องมือในการประกอบอาชพี ส่วนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศกึษา เป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเป็น

เครื่องมือในการเรียนและแสวงหาความรูใ้นสิ่งท่ีเรียนเพื่อคน้ควา้ให้มากขึ้น 

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เป็นการเรียนการสอนท่ีตอบสนองความต้องการ

ของผู้เรียนอยา่งแทจ้รงิเป็นการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง มุง่เนน้ดา้นความตอ้งการใน

การใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนเฉพาะกลุ่มเป็นส าคัญ การจัดการเรียนการสอนจะแตกต่างจากการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษท่ัวไป คือ มีการวางแผนการสอนตามความต้องการของผู้เรียน ดังนั้นการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ

วัตถุประสงค์เฉพาะจึงเป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีให้ความส าคัญกับผู้เรียนอย่างเฉพาะเจาะจงตามวัตถุประสงค์ใน

การเรียนน้ัน ๆ  

 

การสอบ TOEIC (Test of English for International Communication) 

1. รูปแบบการสอบ TOEIC 

TOEIC หรือ Test of English for International Communication เป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ

ส าหรับผู้ต้องการสมัครท างาน โดยแบบทดสอบท่ีนิยมใช้กันมีชื่อเรียกว่า ‘Redesigned TOEIC Listening & Reading 

Test’ ซึ่งเป็นการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษท้ัง 2 ทักษะ ได้แก่ การฟัง และ การอ่าน ใช้เวลาในการสอบ

ประมาณ 2 ชั่วโมง โดยลักษณะข้อสอบเป็นข้อสอบแบบปรนัย แบ่งเป็น การฟัง 100 ข้อ 495 คะแนน และ การอ่าน 

100 ข้อ 495 คะแนน รวมจ านวนข้อสอบท้ังสิ้น 200 ข้อ คะแนนเต็ม 990 คะแนนแบ่งออกเป็นสว่นต่าง ๆ ดังนี้ 
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 1.1 แบบทดสอบทักษะในการฟัง (Listening Comprehension) บรรจุภาคทดสอบยอ่ย ๆ 4 ภาค ดังนี้ 

  ภาคท่ี 1 : ภาพถา่ย (Photo) 10 

  ภาคที่ 2 : การถาม-ตอบ (Question-Response) 30 

  ภาคท่ี 3 : การสนทนา (Conversations) 30 

  ภาคท่ี 4 : การพูด (Talks) 30 

  รวมเป็น (ข้อ) 100 

 1.2 แบบทดสอบทักษะในการอ่าน (Reading) บรรจุภาคทดสอบยอ่ย ๆ 3 ภาค ดังนี้ 

  ภาคท่ี 1 : เตมิค าให้ประโยคสมบูรณ์ (Incomplete Sentences) 40 

  ภาคท่ี 2 : เติมค าให้บทความสมบูรณ์ (Text Completion) 12 

  ภาคท่ี 3 : ทักษะการอา่น (Reading Comprehension) 30 

 TOEIC เป็นแบบทดสอบส าหรับวัดระดับความรู้หรือทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันส าหรับผู้ท่ี

ไมไ่ด้ใชภ้าษาอังกฤษเป็นภาษาแม ่ซึ่งจัดท าโดยสถาบัน Educational Testing Service (ETS) มสี านักงานอยู่ท่ีเมอืงพรินซ์

ตัน รัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา (ซึ่งเป็นสถาบันเดียวกับท่ีจัดสอบ TOEFL, GMAT, GRE, SAT) ผู้ท่ีเข้าสอบโทอิก

สามารถน าผลการสอบไปใช้สมัครงานได้ท่ัวโลก และผลสอบมีอายุ 2 ปีนับจากวันท่ีสอบ[1]ผู้ ท่ีเข้าสอบโทอกิสามารถ

ขอติดต่อสอบได้ทุกวันจันทร์-เสาร์ท่ีศูนย์โทอิก ส าหรับประเทศไทยมีศูนย์โทอิกอยู่ 2 แห่งคือ กรุงเทพ ( ชั้น 19 ห้อง 

1907 อาคารบีบี ทาวเวอร์ ซอยสุขุมวทิ 21) และเชียงใหม ่(ช้ัน 3 อาคารนวรัตน์ 4/6 ถนนแก้วนวรัตน์ ซอย 3) 

คะแนนของ TOEIC เร่ิมจาก 10 คะแนนถึง 990 คะแนน โดยการแบ่งเป้น 2 ส่วนการสอบท้ังการฟัง และการ

อ่าน ดังนี้ - ทักษะการฟัง (Listening Comprehension) 5 - 495 คะแนน - ทักษะการอ่าน (Reading) 5-495 คะแนน 

คะแนน TOEIC ท่ีได้ จะสะท้อนภาพความเข้าใจ และศักยภาพส่วนบุคคลในด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้ท า

การทดสอบ ผลสอบ TOEIC สามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบ หลักฐานท่ีจะต้องน าไปแสดงในวันสอบ หากเป็นการ

สอบในนามตนเองให้ผู้สอบแสดงบัตรประชาชนตัวจรงิ หรือ Passport ตัวจริงท่ียังไมห่มดอายุ หากเป็นการสอบในนาม

องคก์ร/สถานศกึษาให้ผู้เข้าสอบแสดงบัตรประจ าตัวองค์กร หรอืบัตรนักศกึษา 

 

รูปแบบการจดักจิกรรม เพื่อพัฒนาทักษะภาษาองักฤษในการสอบ TOEIC โดยใช้แบบฝกึเสริมทักษะ 

ขั้นตอนในการด าเนินการฝกึทักษะภาษาอังกฤษในการสอบ TOEIC 

ในการด าเนินฝึกทักษะภาษาอังกฤษในการสอบ TOEIC ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

และสาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้วิจัยด าเนินการโดยยึด

กระบวนการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามขั้นตอน 3 Ps (Practice, Presentation, Production)  เป็นเวลารวม

ท้ังหมด 30 ชั่วโมง 3 ชั่วโมงต่อ 1 วัน เวลา 17.00 – 19.00 ณ ห้องเรียนรวม ตึก 19 และ ห้องปฏิบัติการทางภาษา 

ศูนยภ์าษาและคอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลัยราชเลย ซึ่งเป็นการอบรมผ่านกระบวนการ 3 ขั้นตอน ดังนี้  
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ขั้นการน าเสนอเนื้อหา (Presentation) ในขั้นนี้มีการน าเสนอเนื้อหา สาระ ทางภาษา ความหมาย และ

วิธีการใช้ภาษาท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ควบคู่กับการเรียนรู้ กฎเกณฑ์ทางภาษาด้วย การน าเสนอเนื้อหา ผ่าน

ขั้นตอนการน าเขา้สู่บทเรียน การดงึความรู้เดิม การอธิบาย เพ่ือท าความเขา้ใจทางภาษาอย่างชัดเจน  

ขั้นการฝึก (Practice) ผู้เรียนท าการฝึกการใช้ภาษาและท าแบบฝึกหัดท่ีเพิ่งเรียนรู้ใหม่ โดยท้ังในลักษณะ

กิจกรรมเดี่ยวและกลุ่ม รวมท้ังการสนทนา สอบถาม ซักถามข้อสงสัย และการอภปิรายเนื้อหาแบบฝึกท่ีได้ฝึกปฏบัิติ 

ขั้นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร หรือขั้นการน าไปใช้ (Production) ในการฝึกขั้นตอนนี้ ผู้สอนจะช่วยให้ผู้เรียน

เชื่อมโยงการเรียนรู้ในภาษาน าไปใชจ้ริง โดยการน าเสนอความรู้ท่ีได้ให้เข้ากับสถานการณ์อ่ืน ๆ เชน่เนื้อหาที่คล้ายกัน

แตต่า่งสถานท่ีกัน  

รูปแบบการฝกึฝกึทักษะภาษาอังกฤษในการสอบ TOEIC 

ในการด าเนินการฝึกทักษะภาษาอังกฤษในการสอบ TOEIC ได้ด าเนินการตามรูปแบบแผนการเรียนตาม

ขั้นตอน โดยยึดแนวทางการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ดังแผนผังตอ่ไปนี้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 รูปแบบการฝึกทักษะภาษาอังกฤษในการสอบ TOEIC 

 

วิธีด าเนนิการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเพื่อศึกษาผลการสอบ TOEIC ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ธุรกิจและท าการเปรียบเทียบผลการสอบ TOEIC ก่อนและหลังการอบรมด้วยกิจกรรมการฝึกสอบ TOEIC ท่ีผู้วิจัย

สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาความสามารถในการสอบ TOEIC ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เลย ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดวิธีด าเนนิการวิจัยซึ่งมีรายละเอยีดในการด าเนนิการ วจิัยดังนี ้ 

 

 

ขั้นที่ 1 การน าเสนอเนื้อหา 

Presentation (1 ช.ม.) 

ขั้นที่ 2 การฝึก 

Practice (1.30 ช.ม.) 

ขั้นที่ 3 การน าไปใช้ 
Production (1 ชม.) 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากร  

ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยมุ่งเป้ากลุ่มประชากรไปท่ีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจและสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษท่ีลงเรียนวชิาภาษาอังกฤษเพื่องานการบินหรือภาษาอังกฤษเพื่อพนักงานภาคพื้นและนักงานตอ้นรับบน

เครื่องบินมหาวทิยาลัยราชภัฏเลย 

กลุ่มตัวอย่าง  

ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีระบุ Specific Sample เป็นกลุ่มนักศึกษา ท่ีได้ท าการ

ลงทะเบียนในรายวิชาภาษาอังกฤษในธุรกิจการบินในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560หรือเคยเลือกเรียนรายวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อพนักงานภาคพื้นและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมาแล้ว จ านวน 50 คน 

แบบแผนการวิจัย  

การวจิัยคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์หาความแตกตา่งของข้อมูล ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ผลแบบ One Sample T-test 

เป็นการทดสอบว่าค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง ซึ่งสุ่มมาจากประชากรท่ีมีการกระจายแบบปกติว่ามีความแตกต่างจากค่า

ท่ีต้ังสมมุตฐิานไว้หรือไม่ เพื่อตรวจสอบสมมุติฐานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวจิัยในครัง้นี้ 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

การวจิัยคร้ังน้ีมตีัวแปรท่ีใชใ้นการวิจัยดังตอ่ไปน้ี 

ตัวแปรอสิระ คือ ทักษะภาษาอังกฤษ 

ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิของผลการสอบ TOEIC 

ขั้นตอนในการวิจัยและพัฒนา  

ผู้วิจัยได้ก าหนดวธีิการด าเนินการวจิัยโดยมขีั้นตอนในการวจิัยดังต่อไปนี้ 

ศึกษาเอกสาร งานวิจัย และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  

1. แนวคดิดา้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

2. การสอบ TOEIC (Test of English for International Communication) 

3. เอกสารงานวจิัยเกี่ยวกับการสอบ TOEIC 

การวางแผนในการวิจัยและพัฒนา  

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

1. เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 

1.1 แบบทดสอบ TOEIC ซึ่งมีลักษะเป็นข้อสอบแบบปรนัย จ านวน 200 ข้อ ประกอบด้วย 5 ตัวเลือก

ส าหรับแตล่ะข้อ แบง่เป็นสองส่วน คือ Listening และ Reading รวมคะแนนท้ังสิ้น 990 คะแนน 

1.2 แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ TOEIC จากหนังสือ  OXFORD (2011) Tactics for TOEIC Listening and 

Reading Test  

2. การหาค่าความเชื่อมั่น ผู้วิจัยมีการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใชก้ารหาค่าความเชื่อมั่น

แบบวิธีการหาความเปนเอกพันธภายใน โดยใช้วิธี KR20 และ KR21 การหาค่าความเชื่อมั่นวิธีนี้ จะใช้แบบทดสอบ

ฉบับเดียวไปทดสอบกับผู้ทดสอบคร้ังเดียว โดยมีการให้คะแนนเป็นระบบ 0-1 คือ ตอบได้ถูก 1 คะแนน ตอบผิดได้0 

คะแนน สูตรของคูเดอร์–ริชาร์ดสัน ม2ี สูตร คือ KR-20 และ KR-21 (Kbel and Frisbie, 1986:77-78) โดยการใชสูตร 

KR-20 ดูความยากงายของข้อสอบโดยจะตองหาผลรวมของผลคูณสัดสวนของผูตอบถูกและผิดแตละขอ สวนสูตร 

KR-21 จะหาคาเฉลี่ยและความแปรปรวนของคะแนนท้ังชุด  
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วิธีด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยด าเนินการทดลองโดยมีด าเนนิการเป็นขัน้ตอนและท าการทดลองตามล าดับดังนี้ 

ขั้นเตรยีม  

ผู้วิจัยได้ขออนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจเคร่ืองมือในการท าวิจัยในคร้ังนี้โดยผู้เชี่ยวชาญในคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1. วางแผนการปฏบัิตกิาร (Plan) 

2. ศกึษาสภาพปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษในนักศกึษากลุ่มประชากร 

3. ศกึษาเอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC 

4. ก าหนดระยะเวลาในการทดลอง 

5. คัดเลอืกกลุ่มตัวอยา่งที่ใชใ้นการทดลอง 

6. เตรียมสถานท่ีในการทดลองและเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมล าโพง เพื่ออ านวยความสะดวกใน

การท าวิจัย 

7. น าบทเรียนเข้าสูบ่ทเรียนเร่ืองการสอบ TOEIC 

ขั้นทดลอง 

ผู้วิจัยด าเนนิการในขั้นของการทดลองดังนี้ 

1. แนะน าวธีิการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC รวมถึงขอ้ตกลงตา่ง ๆ 

2. ท าการทดสอบ TOEIC วัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนกับนักศกึษากลุ่มตัวอยา่ง ใชเ้วลา 45 นาที แลว้น า

ข้อมูลมาวเิคราะห์คะแนนก่อนเรียน 

3. ผู้เรียนท าการศึกษาเร่ืองการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสอบTOEIC ตามล าดับขั้นตอน

ร่วมกับกิจกรรมในชัน้เรียน 

4. ผู้เรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างท ากิจกรรมระหว่างการเรียนในบรรยากาศผ่อนคลาย จ านวน 10 

ชั่วโมง 

5. ท าการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนเมื่อครบตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

6. ผู้วิจัยน าผลจากการท าแบบทดสอบหลังเรียนไปวเิคราะห์ขอ้มูลและเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อน

เรียนและหลังเรียนเรียนโดยตามแผนการจัดการพัฒนาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC   

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยเชิงทดลองคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อให้ได้ค่าทางสถิติท่ี

ถูกต้องและเชื่อถอืได้ตามระเบียบการวัดผลทางสถิต ิโดยเลอืกใช้โปรแกรมและการหาค่าทางสถิตดิังตอ่ไปน้ี 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการทดลองและทดสอบสมมติฐาน  ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ในการค านวณหา ค่าเฉลี่ย (Mean)และการหาค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่าง ก่อนและหลังเรียนโดยใช้การทดสอบค่าที (t-test แบบ 

Dependent samples) 
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ผลการวิจัย 

 การศึกษาคร้ังนี้เป็นศึกษา ความสามารถในการสอบ TOEIC ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจและ

ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลังการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC โดยผู้ศึกษา

น าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดังนี ้

ตอนที่ 1 ความสามารถในการสอบ TOEIC ของนักศกึษาสาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

จากการอบรมเพื่อพัฒนาการสอบ TOEIC ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจด้วยกิจกรรมและคู่มือ

การสอบ TOEIC ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น ผลคะแนนการสอบ TOEIC ก่อนและหลังการอบรม คะแนนทดสอบ TOEIC ของ

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ก่อนการอบรมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 252.4 (S.D. 60.40) โดยท่ีคะแนนจากส่วน 

Listening เท่ากับ 175.6 คะแนน และ Reading เท่ากับ 76.8 คะแนน  หลังจากการอบรมคะแนนเฉลี่ยการสอบ TOEIC 

ของนักศกึษา เท่ากับ 348.5 มคีะแนนสว่น Listening เฉลี่ยเท่ากับ 228.3 คะแนน และ Reading เฉลี่ยเท่ากับ 120.2 

ตอนที่ 2  ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลังการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ 

TOEIC 

เมื่อเสร็จสิ้นการจัดอบรมเพื่อพัฒนาการสอบ TOEIC แล้ว ผู้วิจัยได้ท าการการวิเคราะห์เปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลังการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC ซึ่งผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและ

หลังอบรมเพื่อดูพัฒนาการของนักศกึษาปรากฏดังตารางท่ี 1 ดังตอ่ไปน้ี 

 

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลังการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC 

จ านวน

นักเรียน 

คะแนน

เต็ม 

ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน 
df t p 

X  S.D  X  S.D  

50 990 252.4 60.40 348.5 70.39 49 22.21 0.000* 

*มีนัยส าคัญท่ีระดับนัยส าคัญ  .05 

 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า คะแนนทดสอบ TOEIC ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจก่อนอบรมและหลัง

อบรมเพื่อพัฒนาการสอบTOEIC มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 252.4 คะแนน และ 347.3 คะแนน ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบ

ระหว่างคะแนนทดสอบก่อนอบรมและหลังอบรม พบว่าคะแนนทดสอบหลังอบรมสูงกว่าคะแนนก่อนอบรมอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

อภปิรายผลการวิจัย 

 จากผลคะแนนทดสอบ TOEIC ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ก่อนการอบรมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

252.4 (S.D. 60.40) โดยท่ีคะแนนจากส่วน Listening เท่ากับ 175.6 (S.D.= 42.17) และ Reading เท่ากับ 76.8 (S.D. 

31.51) คะแนน  หลังจากการอบรมคะแนนเฉลี่ยการสอบ TOEIC ของนักศึกษา เท่ากับ 348.5 (S.D.70.39) มีคะแนน

ส่วน Listening เฉลี่ยเท่ากับ 228.3 (S.D. = 50.46) และ Reading เฉลี่ยเท่ากับ 120.2 (S.D. = 0.95) นั้นจะเห็นได้

วา่ ในทุกส่วนของการสอบ นักศึกษาสามารถท าคะแนนได้สูงขึน้ โดยในสว่นท่ีเป็นสว่นของการฟัง (Listening) นักศกึษา

จะสามารถท าคะแนนได้ดีกว่า ส่วนท่ีเป็นทักษะการอ่าน (Reading) แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีพัฒนาการด้านการฟัง

และการอา่นท่ีดขีึน้จากการฝึกอบรม ซึ่งผลเป็นเชน่นีอ้าจเน่ืองมาจากใน ส่วนท่ีเป็นการฟังนัน้มเีวลาท่ีจ ากัดในแต่ละขอ้

ซึ่งท าให้นักศกึษาสามารถท าข้อสอบได้ทันเวลามากกว่า เมื่อมีการฝึกฝนและเรียนรู้เทคนิคต่างๆในการท าข้อสอบ การ
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ฟังจับใจความ ฝึกเป็นขั้นตอนท าให้เกิดความช านาญในการฟังสามารถจับใจความได้ดีขึน้และท าข้อสอบได้ดีมากขึ้ น 

ส าหรับในส่วนท่ีเป็น Reading ซึ่งเนื้อหาค่อนข้างยาวและใช้เวลานานท าให้นักศึกษาไม่มีเวลาในการทบทวนหรือ

วิเคราะห์ข้อสอบ ซึ่งการจัดการเวลาในการสอบนั้นก็มีผลต่อผลการสอบเป็นอย่างมากจึงจ าเป็นต้องมีการอบรมท่ี

เหมาะสมท้ังเนื้อหาและระยะเวลาที่เพียงพอ ภายหลังจากการอบรมแล้วนักศกึษาสามารถท าคะแนนได้ดีมากขึ้น ท้ังน้ี

เนื่องมาจากการอบรมเนื้อหาและขั้นตอนในแผนท่ีใช้นัน้สอนแทรกเทคนิคการอ่าน การหาประเด็นส าคัญ และค าศัพท์

ท่ีได้ฝึกใช้บ่อยๆท าให้เกิดความช านาญและใช้เวลาท าข้อสอบให้นอ้ยลงท าข้อสอบได้ทันเวลาท าให้ผลการสอบในสว่น

ของการอ่านมีคะแนนเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิรัช เรืองแสน และคณะ (2558) ท่ีพบว่า ผลการสอบ

วัดผลทักษะภาษาอังกฤษ TOEIC ของบุคลากรกลุ่มท่ีเตรียมความพร้อมโดยการเข้ารับการอบรมตามระยะเวลาท่ี

ก าหนดมีผลคะแนนสูงกว่ากลุ่มท่ีไม่เข้ารับการอบรมอย่างมีนัยส าคัญท่ี ระดับ .05 และยังสอดคล้องกับ บัณฑิต 

อนุญาหงส์ (2012) วาริศา ฐิตานันทบุตร (2553) และ ชยานนท์ พูนทอง (2554) ท่ีพบกว่า การด าเนนิการตามขั้นตอน

การฝึกทักษะเพื่อการสอบ TOEIC โดยใช้ สื่อคือชุดฝึกประกอบกับรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตาม

ขั้นตอนหลัก 3 Ps คือ Practice, Presentation และ Production เป็นการจัดการประสบการณ์การฝึกฝนให้ผู้เรียนได้ ท่ี

ปฏิบัติด้วยตัวเองช่วยให้ผู้เรียนนั้นมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้น นอกจากนี้การฝึกท าความเข้าใจในเร่ืองท่ีเรียน

โดยเฉพาะจะช่วยให้ผู้เรียนมีความช านาญและสามารถน าไปฝึกปฏิบัติจริงในการวัดผลโดยการท าข้อสอบท่ีมีผล

คะแนนสูงขึ้น 

นอกจากนี้ เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนทดสอบ TOEIC ก่อนเรียนและหลังเรียนของ  ด้วยแบบทดสอบ

วัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ TOEIC พบว่าโดยภาพรวมนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 252.4 คะแนน และ 

347.3 คะแนน ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่าคะแนนทดสอบหลัง

เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 การท่ีผลการศึกษาปรากฏเช่นนี้อาจผู้เรียนได้ท าความ

รู้จัก ท าความเข้าใจกับระบบการสอบ TOEIC มากขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้นักศึกษาไม่เคยได้สอบ TOEIC มาก่อน และยังไม่

ทราบขั้นตอนการปฏิบัติท่ีถูกต้องรวมท้ังการบริหารเวลาในการท าข้อสอบ ท าให้ท าข้อสอบไมทั่น ท าผิดข้อ ดูข้อสอบ

ผิด เมื่อได้ท าการฝึกฝนและเรียนรู้เทคนิคในการท าข้อสอบและการบริหารเวลาในการท าข้อสอบ ส่งผลให้คะแนน

ทดสอบ TOEIC ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาสาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกิจชัน้ปีท่ี 4 สูงขึน้  

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช ้

      ผู้สอนสามารถประยุกต์การน ารูปแบบกิจกรรมการฝึกทักษะภาษาอังกฤษส าหรับสอบ TOEIC โดยใช้

แนวทางการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไปใช้กับนักศึกษากลุ่มอื่นๆ หรือสาขาอื่นๆ โดยมีการปรับเนื้อหา 

ระยะเวลาให้เหมาะสมกับนักศกึษากลุ่มนัน้ๆ   

ข้อเสนอแนะในการศกึษาค้นคว้าครัง้ต่อไป 

      ควรศึกษาเปรียบเทียบระหว่างผลการสอบหลังจากการฝึกอบรมกับนักศึกษาสาขาอื่น ๆท่ีไม่ใช่สาขาท่ี

เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ 

                 ควรศึกษาความส าคัญของการจัดการบริหารเวลาในการท าข้อสอบ และเปรียบเทียบเทคนิคการท า

ข้อสอบแบบตา่ง ๆว่าวธีิใดที่สามารถมผีลตอ่คะแนนในการท าข้อสอบได้มากกวา่กันเพ่ือปรับใชใ้นเนื้อหาการอบรมเพื่อ

พัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษตอ่ไป  
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การพัฒนาชุดการสอนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

ส าหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา  

เขต 42 จังหวัดอุทัยธานี 

THE DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL PACKAGE SOCIAL STUDIES ON 

BUDDHIST MORAL TOPIC FOR SEVEN GRADE STUDENTS IN 

SECONDARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 42 UTHAI THANI PROVINCE  

 
รุ่งนภา ชื่นพยอม1, รวงทอง ถาพันธ์ุ2 และพรรณพร วรรณลักษณ2์ 

 

บทคดัย่อ 

การวจิัยคร้ังน้ีมวีัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดการสอนวชิาสังคมศึกษา เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดการสอนวิชาสังคมศึกษา เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศกึษาปีท่ี 1  และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยชุดการสอนวชิาสังคมศึกษา  เร่ือง 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1  กลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ีเป็นนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน  27 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย

คร้ังนี้ประกอบด้วย 1) ชุดการสอน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ  

สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิตทิดสอบ Dependent sample  t–test  

 ผลการวจิัยพบวา่ 

 1.  ประสิทธิภาพของชุดการสอนวชิาสังคมศึกษา เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนชัน้

มัธยมศกึษาปีท่ี 1 มปีระสิทธิภาพเท่ากับ 82.90/80.13   ซึ่งผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด  ไว้ท่ี 80/80  

 2.   ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดการสอนวิชาสังคมศึกษา  

เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูง

กว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01  

 3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษา  เร่ือง หลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา พบวา่ มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดับมาก 

 

ค าส าคัญ: ชุดการสอน  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

 

 

 

 

                                                           
1 นักศึกษาหลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
2 อาจารย์ประหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวชิาชีพครู  มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
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ABSTRACT 

 The purpose of this research was: 1 ) to develop a set of teaching social studies. The Buddhist principle 

for Mathayomsuksa 1  to meet efficiency according to criteria of 80 /80  2 ) to compare learning achievement of 

pre-test and post-test  using set of teaching social studies. the Buddhist principle for Mathayomsuksa 1 and 3) To 

study students' satisfaction toward learning with instructional package Buddhist principle for Mathayomsuksa 1 , 

Sampling group for this research was Karungwittayakhom School’s Mathayomsuksa 1 in the first semester,year 

2017 for 27 persons. The instruments for this research was; 1) the instructional package 2) Test achievement, and 

3 ) Satisfaction questionnaire. The used statistics was mean, standard deviation, and hypothesis t –test with 

Dependent Samples 

 The results were as follows;  

 1 . The efficiency of the instructional package teaching social studies. the Buddhist principle for 

Mathayomsuksa 1 was value 82.90/80.13 which complied to criteria of 80/80 

 2 . The comparison of learning achievement of the sample group of the post-test was higher than the 

pre-test after using Social studies instructional package “Principles of Buddhism” Mattayomsuksa 1 students with 

statistical significance at .01. 

 3. The satisfaction Mathayomsuksa 1 with the instructional package on Buddhist Doctrines under Social 

Studies, Religion, and Culture subject was at a high level. 

 

Keywords: Instructional package / The principle of Buddhist  

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 การศึกษาเป็นกระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ หากต้องการให้ประเทศชาติ

เจรญิก้าวหนา้จึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์ทางการศกึษาที่ชัดเจนและเอื้ออ านวยต่อการพัฒนาความพร้อมของคนไทย

ให้มีคุณภาพ การจัดการศกึษาท่ีมุง่พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ท่ีมคีวามสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม 

มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีท้ังความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมท้ังเจตคติท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาต่อการ

ประกอบอาชพีและการศกึษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และ

พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2551: 4-5) 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ถือว่ามีบทบาทโดยตรงต่อการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีเป้าหมายให้ผู้เรียนเป็นพลเมอืงดี โดยพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความเจริญงอกงาม

ในด้านต่าง ๆ คือ ด้านความรู้ ทักษะและกระบวนการ คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม โดยเฉพาะสาระท่ี 1 ศาสนา 

ศีลธรรม จริยธรรม  เพราะคุณธรรม จริยธรรมกับศาสนามีความเกี่ยวข้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังนั้นการจัดการ

เรียนการสอน วชิาสังคมศึกษา เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งบรรจุอยูใ่นสาระที่ 1 จึงมุง่หวังให้เป็นการสอน

ท่ีเน้นด้านคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเป็นกระบวนการในการถ่ายทอดท้ังความรู้ ทัศนคติและค่านิยมท่ีเหมาะสมให้แก่

ผู้เรียน ครูผู้สอนสังคมศึกษาจึงเป็นผู้ท่ีมีบทบาทโดยตรงในการพัฒนานักเรียน  จึงต้องน าเนื้อหาของสาระการเรียนรู้

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  มาเป็นตัวสื่อท่ีส าคัญในการจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้พัฒนาท้ังภาคทฤษฎีและ
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ภาคปฏบัิตเิพื่อให้ผู้เรียนเกิดพฤตกิรรมอันพงึประสงค์ (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551: 3) และจากการ

ประเมินคุณภาพทางการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยส านักทดสอบทาง

การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ด าเนินการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 ปีการศึกษา 2559  คุณภาพของ

ผู้เรียนในภาพรวมท้ังประเทศมีระดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 49.26 รวมท้ังผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ใน

ภาพรวมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า โดยรวมท้ังประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 49.00 (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 42 , 2559: 13) ผลการ

ประเมินอยู่ในระดับต่ า  สื่อการสอนประเภท ชุดการสอนเป็นนวัตกรรม ท่ีเร่ิมมีบทบาทต่อการเรียนการสอนทุกระดับ

ในปัจจุบันและในอนาคต  เป็นระบบของการวางแผนการสอนท่ีสอดคล้องกับจุดมุง่หมายของเนื้อหาวิชานั้น ๆ จึงท าให้

เกิดประโยชน์และคุณค่าในการเรียนการสอนอยา่งมาก เป็นแนวทางท่ีจะชว่ยแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพทางการ

เรียนรู้ของผู้เรียนได้  ปัจจุบันชุดการสอนจึงมีบทบาทท่ีส าคัญตอ่การเรียนการสอนและการจัดการศึกษา เพราะการใช้

ชุดการสอนจะท าให้ลักษณะการเรียนการสอนในชัน้เรียน เปลี่ยนแปลงไปจากการเรียนการสอนท่ียึดครูเป็นศูนย์กลาง

การเรียนรู้ มาสู่การให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมเรียนรู้ด้วยตนเอง และท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน ครูจะมีบทบาทเป็นเพยีงผู้

ประสานงานให้การท ากิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ชุดการสอนมีบทบาทต่อการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ให้สูงขึน้ เป็นระบบการน าสื่อประสมท่ีสอดคล้องและสัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายเนือ้หาวชิาและประสบการณ์ของหน่วยใด

หนว่ยหนึ่งโดยเฉพาะ มสีื่อ การสอนท่ีอยูใ่นรูปวัสดุ อุปกรณ ์หรือวิธีการต่าง ๆ ท่ีจะชว่ยสนับสนุนและส่งเสริมการเกิด

การเรียนรู้เนื้อหาวิชาได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มสูงขึ้น ได้ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของจิรภา วรีะพันธ์ (2555) ซึ่งพบวา่ ชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีสร้างขึ้นส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 จากหลักการ และเหตุผลท่ีกลา่วมาท าให้ผู้วิจัยสนใจน านวัตกรรมซึ่งพัฒนาการเรียนรู้ชุดการสอนเข้ามาช่วย

ในการจัดการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระศาสนา ศลีธรรม จรยิธรรม เพื่อให้

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ผู้เรียนได้เรียนรู้ ได้ลงมือปฏิบัติจริง รู้จักวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีลักษณะเป็น

ผู้น าและผู้ตามท่ีดี ผู้วิจัยเห็นควรพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว  จึงสนใจท่ีจะพัฒนาชุดการสอน

วิชาสังคมศึกษา เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อแก้ปัญหา ตลอดจน

เป็นแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงขึ้น 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวจิัย ดังนี้ 

 1. เพื่อพัฒนาชุดการสอนวิชาสังคมศึกษา เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศกึษาปีท่ี 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดการสอนวชิาสังคมศึกษา เร่ือง 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1   

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดการสอนวิชาสังคมศึกษา เร่ือง หลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1   
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สมมตฐิานการวิจัย 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนวิชาสังคมศึกษา เร่ือง หลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 1. ขอบเขตด้านเนื้อหาและระยะเวลา 

  ในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยน าเนือ้หามาจากการจัดหลักสูตรสถานศกึษาของโรงเรียนการุง้วทิยาคม  

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

ระยะเวลาท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2560  เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ๆ ละ 3 คาบ รวม  12 

ชั่วโมง 

 2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2560  สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 42 จังหวัดอุทัยธานี จ านวน 2,399 คน จาก 21 โรงเรียน  

  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1  จ านวน   27  คน ภาคเรียนท่ี 1  

ปีการศึกษา  2560 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 42 เป็นกลุ่มตัวอย่างซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่มโดยการจับฉลากมา 1 ห้องเรียนจาก 2 ห้องเรียน คือ 

ห้องมัธยมศกึษาปีท่ี 1/1 

 3. ขอบเขตด้านตัวแปร 

  3.1 ตัวแปรต้น คือ การสอนโดยใชชุ้ดการสอน เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

  3.2 ตัวแปรตาม คือ 

   3.2.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

   3.2.2  ความพงึพอใจตอ่การเรียนดว้ยชุดการสอน เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

 

กรอบแนวคิดวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังน้ี  ผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดไว้ดังน้ี 

ตัวแปรต้น (Independent variable)       ตัวแปรตาม (Dependent variable) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

การสอนโดยใช้ชุดการสอน  

เรื่อง หลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา ความพึงพอใจตอ่การเรียนด้วยชุดการสอน  

เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
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วิธีด าเนินการวิจัย 

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

  1. ชุดการสอนวิชาสังคมศึกษา เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีท่ี 1 ท่ีมีประสิทธิภาพ จ านวน 5 ชุด ได้แก่ 

   ชุดท่ี 1 เร่ือง พระรัตนตรัย  

   ชุดท่ี 2 เร่ือง อริยสัจ 4: การมอียู่ของทุกข์ (ทุกข์) 

   ชุดท่ี 3 เร่ือง อริยสัจ 4: เหตุแห่งทุกข์ (สมุทัย) 

   ชุดท่ี 4 เร่ือง อริยสัจ 4: ความดับทุกข์ (นโิรธ) 

   ชุดท่ี 5 เร่ือง อริยสัจ 4: หนทางน าไปสู่ความดับทุกข์ (มรรค) 

  ซึ่งแต่ละชุดผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ในการประเมินความเหมาะสม

ของชุดการสอน ด้วยแบบประเมินท่ีผู้วจิัยสร้างขึน้มลีักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ และพบวา่ ชุดการสอนมี 

ความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด (𝑋 = 4.57, ..DS  = 0.50) ในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของ

ชุดการสอนไว้ท่ี 80/80 โดยผู้วิจัยได้น าชุดการสอนไปทดลองกับนักเรียนจ านวน 3 คร้ัง การทดลองคร้ังท่ี 1 ผู้วิจัยได้

ทดลองใช้ชุดการสอนกับนักเรียนจ านวน 3 คน พบว่า ชุดการสอนท้ัง 5 ชุด มีเนื้อหาท่ีเหมาะสมและน่าสนใจ มีการ

ปรับปรุงส่วนท่ีบกพร่อง แลว้น าไปทดลองหาประสิทธิภาพครัง้ท่ี 2 กับนักเรียนจ านวน 9 คน ปรากฎว่ามปีระสิทธิภาพ 

80.32/80.00 และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการหาประสิทธิภาพนวัตกรรม จึงน าไปทดลองหาประสิทธิภาพครั้งท่ี 3 กับ

นักเรียนจ านวน 30 คน ซึ่งเป็นจ านวนท่ีใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ ปรากฏว่ามีประสิทธิภาพ 82.90 /80.13 แสดง

วา่ ชุดการสอนท้ัง 5 ชุด  มปีระสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 สามารถน าไปใชใ้นการเรียนการสอนกับนักเรียนชั้น

มัธยมศกึษาปีท่ี 1 ได้ 

  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ซึ่งผู้วิจัยมีขั้นตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพ โดยการสร้างแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นแบบทดสอบอิงเกณฑ์ชนิด  4 ตัวเลือก จ านวน 45 ข้อ ต้องการจริง 30 ข้อ โดยให้

สอดคล้องกับตารางวิเคราะห์แบบทดสอบ เพื่อให้ข้อสอบมีความตรงเชิงเนื้อหา  น าแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นเสร็จแล้ว

เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยให้พิจารณาความ

สอดคล้องของแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม ( Index of Item Objective: IOC)  พบว่าได้ค่า

ดรรชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 น าแบบทดสอบแต่ละข้อ แล้วไปทดลองใช ้(Try Out) กับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

42 จ านวน 30 คน  ซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนท่ีเคยเรียนเร่ืองเนื้อหานี้มาแล้ว และไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง พบว่า แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีค่าความยากอยู่ระหว่าง  0.33 - 0.70 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.23-0.61 

และค่าความเช่ือมั่น (ตามแบบ KR-20) เท่ากับ 0.95 

  3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดการสอนวิชาสังคมศึกษา เร่ือง หลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 

ระดับ ได้แก่ ความพงึพอใจในระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอ้ย และน้อยท่ีสุด ตามล าดับ จ านวน 25 ข้อ ผู้วิจัยน า

แบบสอบถามน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านท่ีเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจเคร่ืองมือในการท าวิจัย พิจารณาความความ

ถูกต้องเหมาะสมของขอ้ความและความเท่ียงตรงเชงิเนื้อหา (Validity)และวิเคราะห์หาค่า ซึ่งได้คา่ดัชนคีวามสอดคล้อง 

((Index of Item Objective: IOC)) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 น าแบบสอบถามความพึงพอใจไปทดลองใช้ (Try Out) กับ



 
 

131 
 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีท่ี 1 จ านวน 30 คน ซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนท่ีเคยเรียนเร่ืองเนื้อหานี้มาแล้ว และไม่ใช่กลุ่มตัวอยา่ง

จริง  ต่อจากนั้นน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามท้ังฉบับ ผลพบว่าแบบสอบถามความพึง

พอใจมีค่าความเชื่อม่ันท้ังฉบับเท่ากับ 0.76 

แบบแผนการวิจัย  

 การวิจัยคร้ัง ผู้ศึกษาด าเนินการตามแบบแผนการทดลอง แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

(One Group Pretest – Posttest Design) 

 

ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลอง 

ทดสอบก่อนเรียน ทดลอง ทดสอบหลังเรียน 

T1 X T2 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล   

 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในครัง้นี้ ผู้วิจัยได้ด าเนนิการดังตอ่ไปน้ี 

  1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนวิชาสังคม

ศึกษา เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1โรงเรียนการุ้งวทิยาคม ท่ีผู้วิจัยสร้าง

ขึน้ จ านวน 30 ข้อ ตรวจแล้วเก็บคะแนนไว้ 

  2. ด าเนินการสอนด้วยชุดการสอนวิชาสังคมศึกษา เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส าหรับ

นักเรียนส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนการุง้วทิยาคม ใชเ้วลาเรียนท้ังหมด 12 ชั่วโมง ซึ่งรวมเวลาท่ีใชใ้น

การทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียนโดยครูผู้สอนชี้แจงวิธีและอธิบายวิธีการเรียนให้นักเรียนเข้าใจ  จัด

กิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ และชุดการสอนท่ีเตรียมไว ้ 

  3. เมื่อด าเนินการทดลองเสร็จสิ้น จึงท าการทดสอบหลังเรียน (Post –test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน วชิา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส าหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1   

  4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดการสอนวิชา

สังคมศึกษา เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  

 

ผลการวิจัย 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยข้อสรุปผลการใช้ชุดการสอนวิชาสังคมศึกษา  เร่ือง หลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 ดังนี้ 

 1. ผลการพัฒนาชุดการสอนวิชาสังคมศึกษา เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศกึษาปีท่ี 1 มปีระสิทธิภาพเท่ากับ 82.90/80.13   ซึ่งผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ท่ี 80/80 
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ตารางที ่2 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการสอน วิชาสังคมศกึษา เร่ืองหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส าหรับ 

นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1   

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยในการท าชุดการสอนระหว่างการใชชุ้ดการสอน 

ร้อยละคะแนน

ท ด ส อ บหลั ง

เรียน 

ชุดการสอน 

ท่ี 1 

ชุดการสอน 

ท่ี 2 

ชุดการสอน 

ท่ี 3 

ชุดการสอน 

ท่ี 4 

ชุดการสอน 

ท่ี 5 

 

80.33 81.67 80.67 84.00 83.33  

รวมเฉลี่ยร้อยละ 82.90 80.13 

E1/E2 =  82.90/80.13  

  

 จากตารางท่ี 2 พบว่าชุดการสอนวิชาสังคมศึกษา เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศกึษาปีท่ี 1  มปีระสิทธิภาพ  82.90/80.13 โดยมีประสิทธิภาพของกระบวนการ เท่ากับ 82.90  

มปีระสิทธิภาพของผลลัพธ์ เท่ากับ 80.13   

 2. ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดการสอนวิชาสังคมศึกษา เร่ือง 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 

  

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนดว้ยชุดการสอน วชิาสังคมศึกษา 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 1 จ านวน 27 คน 

การทดสอบ จ านวนนักเรียน คะแนนเต็ม X  ..DS  t p 

ก่อนเรียน 27 30 19.56 1.83 

 46.91** 0.00 

หลังเรียน 27 30 40.11 3.21 

**p < .01( t .01 , 26  = 2.479)  

 

 จากตารางท่ี 3 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดการสอนวิชาสังคมศึกษา  เร่ือง หลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 

 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดการสอนวิชาสังคมศึกษา  เร่ือง หลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 

 

ตารางที ่4 ความพงึพอใจตอ่การเรียนดว้ยชุดการสอนวชิาสังคมศึกษา เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส าหรับ 

นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 

รายการประเมิน X  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านเนื้อหา 4.71 0.11 มาก 

2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.44 0.29 มาก 

3. ด้านการวัดประเมินผล 4.33 0.23 มาก 
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รายการประเมิน X  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

รวมเฉลี่ย 4.49 0.28 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4  พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดการสอนวิชาสังคม

ศกึษา เร่ืองหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 1   โดยภาพรวมอยูใ่นระดับมาก   

(𝑋 = 4.49 , ..DS  = 0.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ นักเรียนมคีวามพงึพอใจในดา้นเนื้อหามากที่สุด        (𝑋 

= 4.71 , ..DS  = 0.11) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก (𝑋 = 4.44 , ..DS  = 0.29) และด้านการวัด

และประเมินผลอยู่ในระดับมาก (𝑋 = 4.33 , ..DS  = 0.23) ตามล าดับ 

 

อภปิรายผลการวิจัย 

 1. ผลการพัฒนาชุดการสอนวิชาสังคมศึกษา เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศกึษาปีท่ี 1 มปีระสิทธิภาพเท่ากับ 82.90/80.13   ซึ่งผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ท่ี 80/80จากการทดสอบประสิทธิภาพ

ของชุดการสอน ซึ่งเป็นเพราะชุดการสอนท่ีพัฒนาขึ้นมีกระบวนการสร้างตามขึ้นตอนอย่างมีระบบ คือ ศึกษาหลักสูตร

สถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 คู่มือการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม หลักการสร้างชุดการสอนตามระบบการสอนส าหรับนักเรียน สามารถใช้ได้ด้วยตนเอง ประกอบด้วยคู่มือครู 

ค าสั่ง เนื้อหาบทเรียนกิจกรรมและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และได้รับการตรวจสอบความถูกต้องของ

จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา การใช้ภาษา ความเหมาะสมขององค์ประกอบของชุดการสอน จากผู้เชี่ยวชาญท้ังได้น า

ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม ซึ่งตรงกับกระบวนการเรียนรู้ของมาสโลว ์(Maslow) จึงท าให้ผู้เรียนสนใจท่ี

จะเรียนรู้ส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของบรุนเนอร์ (Bruner) ท่ี

น ามาประยุกตใ์ชใ้นการสร้างชุดการสอนคอื ความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ดว้ยการกระท า  เช่น  ผู้เรียนได้ปฏบัิตจิรงิ  ได้เห็น

ด้วยตนเอง   ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และสามารถช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้อยา่งมีประสิทธ์ิภาพ 

 จากการวิจัยคร้ังนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของจิรภา  วีระพันธ์ (2555) ท่ีได้พัฒนาชุด  การสอน เร่ือง 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจัย พบว่า ชุดการสอน เร่ือง หลักธรรม

ทางพระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.34/81.07 เป็นไป

ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพท่ีก าหนดไว้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของเฉลิมพรรณ  เสนาชัย (2555) ท่ีได้พัฒนาชุดการ

สอน เร่ือง มารยาทชาวพุทธและวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจัยพบวา่ ชุดการสอนท่ี

ได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.57/81.72 เป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพท่ีก าหนดไว้ และสอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของธนาภา  ทองดี (2557) ที่ได้พัฒนาชุดการสอน เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจัย พบว่า ชุดการสอนท่ีได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.39/80.75 เป็นไปตาม

เกณฑ์ประสิทธิภาพท่ีก าหนดไว้  แอนเดอร์สัน (Anderson 1982) ได้สร้างชุดการสอนด้วยตนเองเพื่อหาประสิทธิภาพ

ท่ีต้ังไว้ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ในระดับประถมศึกษา โดยใชชุ้ดการเรียนดว้ยตนเอง

กับการสอนแบบบรรยาย ผลการวิจัยพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ จากกลุ่มท่ีสอนโดยใช้ชุดการสอน 

แตไ่มม่คีวามแตง่ตา่งกันด้านทัศนคติท่ีมีต่อวชิาสังคมศึกษา และผู้เรียนโดยมากชอบชุดการสอนด้วยตนเอง 

 2. ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดการสอนวิชาสังคมศึกษา เร่ือง 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุด

การสอนวชิาสังคมศกึษา เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 1 สูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
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มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยให้สอดคล้องกับตาราง

วิเคราะห์แบบทดสอบ เพื่อให้ข้อสอบมีความตรงเชิงเนื้อหา น าแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นเสร็จแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 

ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)โดยให้พิจารณาความสอดคล้องของแบบทดสอบ

กับจุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม (Index of ltem Objective : IOC)  น าแบบทดสอบแต่ละข้อ แล้วไปทดลองใช้ 

(Try Out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จ านวน 30 คน  ซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนท่ีเคยเรียนเร่ืองเนื้อหานี้มาแล้ว และไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอยา่งจริง  

 จากการวิจัยคร้ังนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของจิรภา วีระพันธ์ (2555) ท่ีได้พัฒนาชุดการสอน เร่ือง 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจัย พบว่า  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง

เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สอดคล้องกับผลการวจิัยของธนาภา ทองดี (2558) ท่ีได้

พัฒนาชุดการสอน เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจัยพบว่า 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และสอดคล้องกับ

ผลการวจิัยของอะรอน วงศ์มั่น (2553) ท่ีพัฒนาชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

เร่ือง การเมอืงการปกครอง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 ผลการวจิัยพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน

ด้วยชุดการสอนสูงกวา่ก่อนเรียน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  Callaway (1997) ได้ท าการวจิัยเพื่อศึกษาผล

ของการใช้ชุดสอนสื่อประสมปฏิสัมพันธ์ต่อการเรียนรู้นักเรียนในการเรียน เร่ือง การสังเคราะห์ด้วยแสง ผลการวิจัย

พบว่า กลุ่มทดลองท่ีเรียนโดยใช้ชุดการสอนสื่อประสมปฏิสัมพันธ์ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ี

เรียนดว้ยวดีีทัศน์เพยีงอยา่งเดียว อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิต ิ

 3 . ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดการสอนวิชาสังคมศึกษา  เร่ือง หลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดการสอนอยู่ใน

ระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า นักเรียนมคีวามรู้สกึที่ดี และมีความพงึพอใจตอ่การเรียนด้วยชุดการสอน ท้ังน้ีเป็นเพราะว่า

ผู้วิจัยมีการสร้างชุดการสอนอยา่งเป็นขัน้ตอน โดยในสว่นของเนื้อหาจะมกีารจัดล าดับขั้นตอนในการน าเสนอเนื้อหาได้

อย่างเหมาะสม ก าหนดเนื้อหาจากง่ายไปยากมกีารออกแบบสื่อและการเลอืกรูปภาพประกอบกับเนื้อหาในแต่ละส่วน

ซึ่งมีความเหมาะสมกัน 

 จากการวิจัยคร้ังนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของพงษ์ศักดิ์  ปัญญาดี (2551) ท่ีได้พัฒนาชุดการสอนวิชา

พระพุทธศาสนา เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและความพึงพอใจของนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชุดการ

สอน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจท่ีเรียนต่อชุดการสอน โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับผลการวิจัยของธญานี  คงเมือง (2555) ท่ีได้พัฒนาชุดการสอนรายบุคคล 

เร่ือง สืบสานต านานตะการพืชผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศานาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจท่ีเรียนต่อชุดการสอนรายบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด            

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของณัฐกมล  วัชรวงษณ์ทวี (2556) ท่ีได้พัฒนาชุดสอน เร่ือง 

ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ผลการวจิัยพบวา่ นักเรียนมคีวามพงึพอใจที่เรียนต่อชุดการสอน โดยภาพรวมอยูใ่นระดับมาก   
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ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 1. ในการใชชุ้ดการสอนอาจมกีารปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งและเหมาะสมกับ 

ทักษะการเรียนรู้และทักษะการท างานของนักเรียน โดยอาจมีการยืดหยุ่นระยะเวลาในการท ากิจกรรมของนักเรียน 

เพื่อท่ีจะไมท่ าให้นักเรียนเกิดความรู้สกึกดดันและเกิดความท้อในการเรียนรู้ 

 2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ประสบปัญหานักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการ 

เรียนต่ า ควรออกแบบนวัตกรรมท่ีกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนรู้ จัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย นักเรียนเห็นคุณค่า 

ประโยชนท่ี์จะเกดิกับตนเอง เพื่อช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีลกึซึ้ง ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรมีการสร้างชุดการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในเร่ืองอื่น ๆ ต่อไป 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 2. ควรมีการน ารูปแบบการสร้างชุดการสอนมาประยุกต์สร้างชุดการสอนในเนื้อหาอื่นหรือวิชาอื่น และ

ระดับช้ันอื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณติศาสตร์พื้นฐาน ส าหรับนักเรยีนระดับ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ด้วยวิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

DEVELOPMENT OF LEARNING ACHIEVEMENT BASIC MATHEMATICS FOR STUDENTS 

DIPLOMA OF VOCATIONAL EDUCATION 
 

จรนิทร์ ไหมแสง1 

 

บทคดัย่อ 

 การวจิัยเร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เร่ือง อัตราส่วน รหัสวชิา 2000-

1401  ส าหรับนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 ห้อง 1 สาขาวิชาพาณิชยกรรม ด้วยวิธีการสอนแบบ

เพื่อนชว่ยเพื่อน มวีัตถุประสงค์ประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์พืน้ฐานของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชัน้ปีท่ี 1 ห้อง 1 สาขาวิชาพาณิชยกรรม วทิยาลัยอาชีวศกึษาวริิยาลัยนครสวรรค์ จ านวน 

50 คนที่เรียนดว้ยวธีิการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน

ของของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 ห้อง 1 สาขาวิชาพาณิชยกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัย

นครสวรรค์ จ านวน 50 คน ก่อนและหลังเรียนดว้ยวธีิการสอนแบบเพื่อนชว่ยเพื่อน 

 

ค าส าคัญ:  การหาผลสัมฤทธ์ิ  วทิยาลัยอาชีวศกึษาวริิยาลัยนครสวรรค์  การเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
 

ABSTRACT 

 The research of the development learning result in basic math, ratio part 2000-1401 code for student to 

learn on Vocational Certificate first grade, room 1 , commerce program by the methods to teaching friend help 

together technique. The objective of this research wants to know 1 )  For learn about the development learning 

result in basic math ratio part 2000-1401 code for student to learn on Vocational Certificate first grade, room 1, 

commerce program from student of Viriyalai Vacation College total 50  people, Which all of them to learning by 

friend help together technique. 2 )  wants to compare the development learning result in basic math ratio part 

2000-1401 code for student to learn on Vocational Certificate  first grade, room 1, commerce program, student 

of Viriyalai Vacation College total 50  people both before and after learning by to teaching friend help together 

technique. 

 

Keywords: Achievement / Viriyalai Nakhonsawan Vocational College / Friends Training 

 

 

 

 

                                                           
1 อาจารย์ประจ าสาขาการตลาดและหมวดพืน้ฐาน วิทยาลัยอาชีวศกึษาวิริยาลัยนครสวรรค์ 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 คณิตศาสตร์ มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ท าให้ มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี

เหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ 

วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อีกท้ังยังเป็นเคร่ืองมือในการ

ศึกษาศาสตร์อื่น ๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและสามารถอยู่

ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข หัวใจส าคัญของการเรียนคณิตศาสตร์ คือ มีความรู้และเข้าใจในหลักการ วิ ธีการ 

ทฤษฎี ท่ีเกี่ยวกับเนื้อหานั้น ๆ โดยตั้งใจฟังครูผู้สอน ศึกษาตามตัวอย่างในหนังสือต่าง ๆ การฟังหรืออ่านหากมีข้อ

สงสัยหรือไม่เข้าใจต้องถามผู้รู้ทันที ต้องมีความเข้าใจในความคิดรวบยอดของเร่ืองนั้น ๆ อย่างถ่องแท้ จนสามารถ

อธิบาย เขียนหรือยกตัวอย่างได้ ดังนั้นในการเร่ิมต้นเรียนคณิตศาสตร์จะต้องท าความเข้าใจความคิดรวบยอดก่อน

หากไมเ่ข้าใจตอ้งศึกษาหรอืถามผู้รูใ้ห้เข้าใจเพื่อน าไปใชใ้นการแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ต่อไป ปัญหาส าคัญของการ

จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์คือครูส่วนใหญ่ยังคงใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยไม่ค านึงถึงความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลของผู้เรียน ท าให้นักเรียนท่ีเรียนรู้ได้เร็วสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย ส่วนผู้เรียนท่ีเรียนรู้ช้าหรือฟัง

บรรยายไมทั่นหรือไม่เข้าใจเนื้อหาที่บรรยายก็จะเกิดความเบ่ือหนา่ยไมอ่ยากเรียน เมื่อต้องเรียนเร่ืองใหม่จะยิ่งประสบ

ปัญหามากขึ้นเพราะขาดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองเดิมท่ีเป็นพื้นฐานส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ าลง และมีเจต

คติท่ีไม่ดตีอ่การเรียนคณิตศาสตร์ในท่ีสุด สมพิศ แซ่เฮง (2556: หนา้ 1) 

จากการสังเกตนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 ห้อง 1 สาขาวิชาพาณิชยกรรม วิทยาลัย

อาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ จ านวน 50 คน ได้มีการเรียนโดยใช้หนังสือประกอบการเรียนการสอน และผู้สอน

ก าหนดให้ท าแบบฝึกหัดในสมุดเพื่อส่งในท้ายคาบทุกคร้ังแต่นักเรียนบางคนกลับไม่สนใจ พอสอบถามกลับได้ค าตอบ

วา่ท าไม่ได้ นักเรียนบางคนก็เปิดอินเตอร์เน็ตเพื่อท าการค้นวธีิท าและนั่งท าเองเพยีงคนเดียว ซึ่งปรากฏว่าแบบฝึกหัดท่ี

ได้รับมอบหมายมีนักเรียนไม่กี่คนท่ีสง่และอาจส่งผลถึงตอ่คะแนนของนักเรียนดว้ย 

 ดังนั้นวิชาท่ีต้องค านวณนักเรียนจะรู้สึกเบ่ือหน่ายได้ง่าย ผู้วิจัยได้สังเกตการเรียนการสอนพบว่า จากการท่ี

ครูผู้สอนได้ถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนในชั้น หลังจากการสอนครูได้ประเมินผลโดยการมอบหมายให้ท าแบบฝึกหัด

และแบบทดสอบพบว่า นักเรียนบางคนไม่สามารถท าแบบฝึกหัดและท าข้อสอบผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดได้ ซึ่งปัญหา

ดังกล่าวนั้นเกิดจากการท่ีนักเรียนบางคนเกิดการเรียนรู้ได้ช้าและมีความสามารถในการเรียนรู้ ไม่เท่ากัน และด้วย

เหตุผลท่ีนักศึกษาแต่ละคนมีพื้นฐานการเรียนวิชาค านวณท่ีแตกต่างกันเพราะการเรียนต่างกันในระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้นซึ่งส่งผลให้นักศึกษาการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด จึงได้หาวิธีการท่ีจะจูงใจให้นักเรียนมีความสนใจและ

กระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นมากขึ้นกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนนั้นเป็นวิธีการท่ี ช่วย

สนับสนุนวธีิการดังกล่าวได้ทางหนึ่งโดยให้เพื่อนได้มีบทบาทส าคัญในการเรียนเพื่อมีอิทธิพลในการสร้างความสนใจจูง

ใจและการยอมรับของเพื่อนด้วยกัน  ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาได้รวบรวมข้อมูลจึงสรุปได้ว่าครูตอ้ง

จัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนชว่ยเพื่อนโดยให้เพื่อนท่ีเรียนเก่งช่วยเพื่อนท่ีเรียนอ่อนกว่าจะท าให้นักศึกษาม ีผลการ

เรียนดีขึ้นโดยก าหนดให้มีนักเรียนท่ีเก่งคอยช่วยเหลือแนะน าอธิบายหัวข้อต่าง ๆ ท่ีเพื่อนไม่เข้าใจ คอยติดตาม

ช่วยเหลือจนเข้าใจในเร่ืองนั้น ๆ ความสนิทสนม และใกล้ชิดของกลุ่มท าให้ ผู้มีปัญหามีความรู้สึกเกิดการยอมรับ 

อยากพัฒนาตนเองจนสง่ผลให้เกิดการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดยีิ่งขึน้ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศกึษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานของนักเรียนระดับประกาศนยีบัตรวชิาชพี ชัน้ปี

ท่ี 1 ห้อง 1 สาขาวิชาพาณิชยกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ จ านวน 50 คนท่ีเรียนด้วยวิธีการสอน

แบบเพื่อนชว่ยเพื่อน 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานของของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วชิาชีพ ชัน้ปีท่ี 1 ห้อง 1 สาขาวิชาพาณิชยกรรม วทิยาลัยอาชีวศกึษาวริิยาลัยนครสวรรค์ จ านวน 50 คน ก่อนและหลัง

เรียนดว้ยวธีิการสอนแบบเพื่อนชว่ยเพื่อน 

 

ขอบเขตการวิจัย 

การวจิัยคร้ังนีก้ าหนดขอบเขตไว้ ดังนี้ 

  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากรของการวจิัยคร้ัง นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้ปีท่ี 1  

 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 ห้อง 1 สาขาวชิา

พาณิชยกรรม วิทยาลัยอาชีวศกึษาวริิยาลัยนครสวรรค์ จ านวน 50 คน ด้วยวธีิการสอนแบบเพื่อนชว่ยเพื่อน 

 ตัวแปรท่ีศึกษา ได้แก่ 

   1. ตัวแปรตน้ คือ วิธีการเรียนการสอนแบบเพื่อนชว่ยเพื่อน 

 2. ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์พืน้ฐาน 

 

วิธีด าเนนิการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คร้ังนี้ได้แก่ แบบทดสอบปรนัย วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เร่ือง อัตราส่วน 

ประกอบด้วย แบบทดสอบปรนัยก่อนเรียนจ านวน 13 ข้อ และแบบทดสอบปรนัยหลังเรียนจ านวน 13 ข้อ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การด าเนนิการในการเก็บขอ้มูลมดีังนี้ 

  1. ครูผู้สอนท าการสอนในหน่วยเรียนเร่ือง อัตราส่วน และมีการให้ท าแบบฝึกหัดท้ายบทส่ง พบว่า 

มนีักเรียนจ านวนมากที่ ไม่สามารถแสดงวธีิการคดิค านวณโจทยค์ าถาม   ได้อยา่งถูกตอ้ง  

  2. ครูผู้สอนจึงให้นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียนอกีครัง้ท าให้ทราบผลคะแนน  ของนักเรียนโดย

นักเรียนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจวิธีการคิดค านวณท่ีถูกต้องท าให้มีคะแนนต่ า กว่าเกณฑ์และนักเรียนท่ีจบระดับ

ประกาศนียบัตรวชิาชีพมผีลคะแนนต่ ากว่านักเรียนท่ี จบระดับ มัธยมศกึษาตอนปลาย 

  3. ครูจัดแบ่งกลุ่มการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนจ านวน  5 กลุ่มโดยให้นักเรียน  ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงท่ีสุดจ านวน 5  คนเป็นหัวหนา้กลุ่ม 

   4. ครูใช้วิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนซึ่งนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงมหีน้าที่ช่วยสอน

ให้กับนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ าให้เข้าใจในเนื้อหาอยา่งถูกต้องและ ชว่ยกระตุน้การท าแบบฝึกหัดท้ายบท

ให้สามารถคิดค านวณได้อยา่งถูกตอ้งและครูคอยแนะน า อย่างใกล้ชิดเมื่อนักเรียนมขี้อสงสัย 

  5. หลังจากจบเนื้อหาการเรียนการสอนให้นักศกึษาท าแบบทดสอบหลังเรียน 

  6. ครูน าผลคะแนนการทดสอบก่อนเรียนมาเปรียบเทียบกับการทดสอบหลังเรียนเพื่อทราบการ

เปลี่ยนแปลงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวา่ไปในทิศทางใด 
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วิธีการทดลอง 

 ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัย โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคนิควิธีสอนแบบเพื่อนช่วย เพื่อน  และมีการ

ทดสอบก่อนเรียนและหลังการทดลอง  ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนนิการทดลองดังนี้ 

 1. ก่อนการทดลองท าแบบทดสอบ (Pre-Test) กลุ่มประชากรตัวอย่างท้ังหมดโดยใช้แบบทดสอบ ทดสอบ

ก่อนเรียน 

 2. หลังการทดลอง ท าแบบทดสอบหลังการทดลอง (Post-Test) โดยใช้แบบทดสอบหลังการทดลอง (Post-

Test) ชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนการทดลอง (Pre-Test) 

 3. วเิคราะห์ขอ้มูลแบบทดสอบท้ังแบบทดสอบท้ัง Pre-Test และ Post-Test 

 4. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยในคร้ังนี้คือ ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) 

และทดสอบด้วยคา่ t – test 

การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล 

 การวเิคราะห์ขอ้มูล ดังนี ้

   1. ค่าร้อยละ (Percentage) ใชว้เิคราะห์ขอ้มูลปัจจัยสว่นบุคคลและลักษณะของกลุม่ตัวอย่าง ซึ่งใช ้

วเิคราะห์ในสว่นของแบบทดสอบส่วนท่ี 1  

   2. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชว้เิคราะห์และแปลความหมายขอ้มูลตา่ง ๆ ซึ่ง

ใชค้วบคู่กับค่าเฉลี่ย เพื่อแสดงลักษณะการกระจายของคะแนน แต่ละคร้ัง  

   3. ค่าอ านาจจ าแนก (Discriminative) ใชว้เิคราะห์คุณภาพข้อสอบ 

 

ผลการวิจัย 

ตารางที่ 1  เปรียบเทียบผลคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเร่ือง อัตราส่วน 

คะแนนทดสอบเร่ือง ตรีโกณมิต ิ

ล าดับท่ี ชื่อ Pretest Posttest 

1 นักเรียนคนท่ี1 5 11 

2 นักเรียนคนท่ี2 6 11 

3 นักเรียนคนท่ี3 6 11 

4 นักเรียนคนท่ี4 10 13 

5 นักเรียนคนท่ี5 10 13 

6 นักเรียนคนท่ี6 9 13 

7 นักเรียนคนท่ี7 6 11 

8 นักเรียนคนท่ี8 5 11 

9 นักเรียนคนท่ี9 5 11 

10 นักเรียนคนท่ี10 8 13 

11 นักเรียนคนท่ี11 9 13 

12 นักเรียนคนท่ี12 7 11 

13 นักเรียนคนท่ี13 5 11 

14 นักเรียนคนท่ี14 8 13 
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คะแนนทดสอบเร่ือง ตรีโกณมิต ิ

ล าดับท่ี ชื่อ Pretest Posttest 

15 นักเรียนคนท่ี15 5 11 

16 นักเรียนคนท่ี16 8 13 

17 นักเรียนคนท่ี17 7 12 

18 นักเรียนคนท่ี18 8 13 

19 นักเรียนคนท่ี19 7 12 

20 นักเรียนคนท่ี20 8 13 

21 นักเรียนคนท่ี21 10 13 

22 นักเรียนคนท่ี22 8 13 

23 นักเรียนคนท่ี23 9 13 

24 นักเรียนคนท่ี24 8 13 

25 นักเรียนคนท่ี25 4 10 

26 นักเรียนคนท่ี26 5 11 

27 นักเรียนคนท่ี27 6 11 

28 นักเรียนคนท่ี28 6 11 

29 นักเรียนคนท่ี29 10 13 

30 นักเรียนคนท่ี30 10 13 

31 นักเรียนคนท่ี31 9 13 

32 นักเรียนคนท่ี32 6 11 

33 นักเรียนคนท่ี33 5 11 

34 นักเรียนคนท่ี34 5 11 

35 นักเรียนคนท่ี35 8 13 

36 นักเรียนคนท่ี36 9 13 

37 นักเรียนคนท่ี37 7 11 

38 นักเรียนคนท่ี38 5 11 

39 นักเรียนคนท่ี39 8 13 

40 นักเรียนคนท่ี40 5 11 

41 นักเรียนคนท่ี41 8 13 

42 นักเรียนคนท่ี42 7 12 

43 นักเรียนคนท่ี43 8 13 

44 นักเรียนคนท่ี44 7 12 

45 นักเรียนคนท่ี45 8 13 

46 นักเรียนคนท่ี46 10 13 

47 นักเรียนคนท่ี47 8 13 

48 นักเรียนคนท่ี48 9 13 
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จากตารางท่ี 1 พบว่า ผลคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนมีความแตกต่างกับผลคะแนนการทดสอบหลัง

เรียนโดยผลคะแนนจากการทดสอบของนักเรียนทุกคนท่ีแสดงในตาราง  จะเห็นได้ว่ากลวิธีการจัดการเรียนการสอน

แบบเพื่อนช่วยเพื่อนสามารถช่วยให้ผู้เรียนท่ีมีผลคะแนนการทดสอบก่อนเรียนต่ ากว่าเกณฑ์มีผลคะแนนการทดสอบ

หลังเรียนผ่านเกณฑ์ทุกคน 

 

ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน-หลังเรียน เร่ือง อัตราส่วน 

ตัวแปร n �̅� S.D. t p 

คะแนนก่อนเรียน 50 7.24 1.77 
36.65 0.00 

คะแนนหลังเรียน 50 12.08 1.03 

* มีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนมีความแตกต่างกับคะแนนหลังเรียนอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งมีความหมายว่ากลวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ เพื่อนช่วยเพื่อนสามารถพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนได้จรงิ 

 

อภปิรายผลการวิจัย 

ในภาพรวม พบวา่  จากผลการวจิัยตรงตามสถานการณค์วามเป็นจริงโดยผลคะแนน  การทดสอบก่อนเรียน

นักเรียนสาขาวิชาพาณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 1 ห้องท่ี 1  จ านวน 50 คน  มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน เร่ือง อัตราส่วน ต่ ากว่าเกณฑ์จึงท าให้ไม่สามารถท่ีจะน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับ

บทเรียนอื่นต่อไปได้ ครูได้จัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนชว่ยเพื่อนให้เพื่อนท่ีเรียนเก่งชว่ยเพื่อนท่ีเรียนอ่อนกวา่ท าให้

นักเรียนทุกคนมีผลการเรียนดีขึน้นักเรียนท่ีเก่งคอยช่วยเหลอืแนะน าอธิบายหัวข้อต่าง ๆ ท่ีเพื่อนไม่เข้าใจคอยติดตาม

ช่วยเหลือจนเพื่อนเข้าใจใน วิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ เร่ือง อัตราส่วน ความสนิทสนมและใกล้ชิดของเพื่อนใน

กลุ่มส่งผลให้ผู้เรียนท่ีมีปัญหาด้านการเรียนมีความรู้สึก เกิดการยอมรับสามารถพัฒนาตนเองได้จากผลคะแนนการ

ทดสอบหลังเรียนจะเห็นได้ว่า นักเรียนสาขาวิชาพาณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 1 ห้องท่ี 1  ทุกคนมี

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดยีิ่งขึน้ 

ผลคะแนนการทดสอบก่อนเรียนเรื่อง อัตราส่วน 

 พบว่า ผลคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนของผู้เรียนมีความแตกตา่งกันโดยนักเรียน ท่ีมีผลคะแนนไม่ผ่าน

เกณฑ์จ านวน 18 คนและนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ก็มผีลคะแนนท่ีไม่ดเีท่าทีควร   

 

คะแนนทดสอบเร่ือง ตรีโกณมิต ิ

ล าดับท่ี ล าดับท่ี ล าดับท่ี ล าดับท่ี 

49 นักเรียนคนท่ี49 8 13 

50 นักเรียนคนท่ี50 4 10 
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ผลคะแนนการทดสอบหลังเรียนเรื่อง อัตราส่วน 

 พบว่า ผลคะแนนจากการทดสอบหลังเรียนของผู้เรียนทุกคนมีผลคะแนนผ่านเกณฑ์   โดยมีนักเรียนท่ีมีผล

คะแนนต่ าสุดคือ 10 คะแนนจากคะแนนเต็ม 13 คะแนนและมีจ านวนนักเรียน ท่ีได้คะแนนเต็ม 13 คะแนนจ านวน 26 

คน           

เปรียบเทียบผลคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง อัตราส่วน 

 พบว่า ผลคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนมีความแตกต่างกับผลคะแนนการทดสอบ หลังเรียนโดยผล

คะแนนจากการทดสอบของนักเรียนทุกคนท่ีแสดงในตารางจะเห็นได้วา่กลวธีิการจัดการ เรียนการสอนแบบเพื่อนช่วย

เพื่อนสามารถช่วยให้ผู้เรียนท่ีมีผลคะแนนการทดสอบก่อนเรียนต่ ากว่าเกณฑ์มีผลคะแนนการทดสอบหลังเรียนผ่าน

เกณฑ์ทุกคน 

ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยเรื่อง  อัตราส่วน 

  ในภาพรวม เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนและการทดสอบ หลังเรียนนักเรียน

สาขาวิชาพาณิชยกรรม ชัน้ปีท่ี 1 ห้อง 1 ทุกคนมีการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ที่ดีย่ิงขึ้น 

  พบว่า  ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนมีความแตกต่างกับคะแนนหลังเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 ซึ่งมีความหมายว่ากลวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของผู้เรียนได้จรงิ 

 

ข้อเสนอแนะ  

 1. น าเสนอผลการวิจัยต่อสาขาวิชาพาณิชยกรรม เพื่อให้แผนกได้รับทราบถึงกลวิธีการเรียนการสอนแบบ

เพื่อนชว่ยเพื่อนท่ีท าให้นักเรียนช้ันปีท่ี 1 ทุกคนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดขีึน้ 

 2. ควรน ากลวิธีการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนไปใช้กับรายวชิาอื่นให้เหมาะสมกับสมรรถนะรายวิชา

เพื่อท่ีจะพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทุกคน 

 3. จากค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนมีความแตกต่างกับคะแนนหลังเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 ซึ่งมีความหมายว่ากลวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของผู้เรียนได้จรงิ 
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การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัย และความรับผิดชอบของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้ทฤษฎีแรงจูงใจ 

THE RESULTS TO CHANGE THE BEHAVIOR OF THE DISCIPLINE AND THE RESPONSIBILITY 

OF BUSINESS COMPUTER STUDENTS AT VOCATIONAL CERTIFICATE LEVEL USING  

MOTIVATION THEORY 

 
กัญชติา  ธูปแช่ม1 

 

บทคดัย่อ 

 งานวจิัยในชัน้เรียนฉบับนี้  มจีุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มวีนิัยและความ

รับผิดชอบต่อหน้าท่ีและการเรียนดีขึ้นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์   โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์  43  

คน และการสังเกต การสัมภาษณ์ ข้อมูลด้านการเรียนของแต่ละวิชา และการตอบแบบประเมินจากนักเรียน  การใช้

แรงจูงใจเสริมแรงโดยให้ค าชมเชยแก่นักเรียน  รวมท้ังดูแลด้านการเรียนให้มีความรับผิดชอบ และติดตามจาก

ผู้ปกครอง  ครูท่ีเข้าสอนแต่ละวิชา  ท าให้นักเรียนมีวินัย ความกระตือรือร้นต่อการมาเรียนและการเรียนมากขึ้น  มี

ความเอาใจใส่ต่อการเรียน รับผิดชอบและสนใจเรียนมากขึ้น  ท าให้บรรยากาศการเรียนภายในห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการ

เรียนรู้  มคีวามตัง้ใจเรียนมากขึน้  มีความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี ไมข่าดเรียนหรือมาสายท างานที่ได้รับมอบหมายและส่ง

งานตรงก าหนดเวลา รูจ้ักชว่ยเหลอืซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจ 
 

ค าส าคัญ:  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  วทิยาลัยอาชีวศกึษาวริิยาลัยนครสวรรค์  การใช้แรงจูงใจเสริมแรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 อาจารย์ประจ าสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วทิยาลัยอาชีวศกึษาวิริยาลัยนครสวรรค์ 
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ABSTRACT 

 The research in this class. The purpose is to change the behavior of students to be disciplined and 

responsible for the duty and better learning of vocational certificate students (Vocational Certificate). NakhonSawan 

Vocational College The data collected from the second year vocational certificate students (Vocational Certificate) 

40 vocational schools in NakhonSawan. And observation of the interview information of each subject. And the 

student assessment answer Use reinforcement motivation by giving compliments to students. Include the 

responsibility to study. And follow up from parents. Teachers who teach each subject. Make students discipline. 

The enthusiasm for studying and learning more. Attentive to learning. Responsible and interested in learning more. 

The atmosphere in the classroom is conducive to learning. Have more willingness to learn. Responsible for duty. 

Do not miss or call the assigned work and send the work on time. Help each other with willingness. 

 

Keywords: Behavior modification / Viriyalai Nakhonsawan Vocational College / Use reinforcement motivation 

  

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

 ปัจจุบันสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้านท้ังในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง การปกครอง จึง

จ าเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบตา่ง ๆ มาเกือ้หนุนกันซึ่งต้องมกีารพัฒนาโดยต้องค านึงถึงทรัพยากรท่ีมีคุณภาพและสิ่ง

ท่ีส าคัญท่ีสุดคือทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ โดยจะต้องมีคุณสมบัติด้านสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจท่ีดี  มี

สติปัญญา  มีความรู้ความสามารถมีความอดทน ขยันขันแข็ง ไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก  กล้าเผชิญปัญหาและ

อุปสรรคด้วยความมุ่งมั่นถ้ามนุษย์ทุกคนมีคุณสมบัติดังกล่าวก็จะเป็นผู้มีวินัยในตนเอง  ซึ่งจะเป็นวัฒนธรรมท่ีทุกคน

ในสังคมต้องปฏิบัติ  เพราะจะท าให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  วินัยจึงเป็นคุณธรรมท่ีควรสร้างและปลูกฝังให้

ทุกคนใชเ้ป็นแนวทางส าหรับบังคับพฤตกิรรมของตนเอง  ท าให้บรรลุตามจุดหมายของชวีิตและประสบความส าเร็จใน

ชีวิต เพราะฉะนั้นครูควรสร้างสรรค์วินัยให้เกิดแก่นักเรียน  เมื่อนักเรียนมีวินัย  มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนจะ

ท าให้สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนให้เป็นไปในทางท่ีดีงาม  จึงควรมีการปลูกฝังให้ยึดถือและปฏิบัติอย่าง

เครง่ครัด  ถ้าหากในสังคมไม่มีการปลูกฝังและพัฒนาเด็กให้มีวนิัยและมีคุณภาพแลว้  การพัฒนาสังคมและประเทศก็

จะเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพจึงควรต้องปลูกฝังวินัยในตนเองให้เป็นพื้นฐาน ในท่ีสุดก็จะสามารถพัฒนา

ประเทศชาติให้มคีวามก้าวหนา้มากยิ่งขึน้ ดังนั้น  การศึกษาจึงเป็นสิ่งท่ีส าคัญและมีความจ าเป็นอยา่งมากในการท่ีจะ

พัฒนาให้มนุษยม์ปีระสิทธิภาพและศักยภาพสูงสุด           

 จากการเป็นคุณครูผู้สอนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) ชัน้ปีท่ี 2 สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ ซึ่งมีหน้าท่ีดูแลนักเรียนด้านพฤติกรรมและการเรียนของนักเรียนท้ังภายใน

และภายนอกหอ้งเรียน พบวา่ พฤตกิรรมการเรียนของนักเรียนบางคนในหอ้งเรียนไม่สนใจเรียน   ขาดความรับผิดชอบ

และระเบียบวินัย  จึงท าให้บรรยากาศการเรียนรู้ไม่เอื้อตอ่การเรียนการสอนและมีพฤติกรรมท่ีไม่พงึประสงค์จึงท าให้

เกิดปัญหาในการเรียนรู้จะส่งผลต่อนักเรียนบางคนท่ีมีผลการเรียนค่อนข้างต่ า  จึงต้องใช้กระบวนการวิจัยมา

แก้ปัญหา โดยการน าทฤษฎีการเรียนรู้  ทฤษฎีแรงจูงใจ  และทฤษฎีการวางเงื่อนไข  มาใช้กับนักเรียนเพื่อเป็นการ

พัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน ให้เกิดการเรียนรู้เต็มศักยภาพและ

ความสามารถของตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีวนิัย ความรับผิดชอบในหนา้ท่ีของตนเอง มีบรรยากาศการเรียนรู้ท่ี
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การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม          

เหมาะสม เป็นการปลูกฝังระเบียบวินัย  การรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น  ท าให้สามารถพัฒนานักเรียนให้เกิดการ

เรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพและมีผลการเรียนดขีึน้ 

 การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ท าให้ทราบถึงด้านพฤติกรรมการเรียน  เมื่อนักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้

เป็นผู้ท่ีมีวินัยในตนเองและความรับผิดชอบ  จะท าให้นักเรียนสนใจเรียนและมคีวามขยันอดทน  มีแรงจูงใจ 

 ท าให้มีผลการเรียนดีขึ้น  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอน  และครูทุกท่านท่ีจะน ามาเสริมสร้าง  พัฒนา

นักเรียนให้มคีุณค่ามีคุณประโยชนต์อ่ครอบครัว  โรงเรียน  สังคมและประเทศชาติต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและการเรียนดีขึ้น

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชัน้ปีท่ี 2 สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยอาชีวศกึษาวริิยาลัย

นครสวรรค์   

 

สมมตฐิานการวิจัย 

 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของนักเรียน  ท าให้สามารถ

พัฒนาศักยภาพด้านพฤติกรรมและการเรียนให้ดขีึน้ 

  

ขอบเขตการวิจัย 

 1. ประชากร ในการศึกษาค้นคว้าเป็นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วทิยาลัยอาชีวศกึษาวริิยาลัยนครสวรรค์ 43 คน 

 2. ตัวแปรท่ีศึกษา  

      2.1 ตัวแปรอสิระ คือ พฤติกรรมดา้นการมวีนิัยและความรับผิดชอบตอ่ตนเองได้แก่  

    วนิัยในตนเอง 

    ความรับผิดชอบ 

    แรงจูงใจในการเรียน 

     2.2 ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมดา้นความความรับผิดชอบตอ่ตนเอง  

 

กรอบแนวคิดวิจัย 

 

             ทฤษฎีแรงจูงใจ    

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวจิัย 

 

 

 

พฤตกิรรมดา้นการมวีนิัย 

พฤตกิรรมดา้นความความรับผดิชอบ 
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วิธีด าเนนิการวิจัย 

 เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย ในการท าวิจัยคร้ังน้ีเครื่องมือท่ีใชเ้ป็นแบบสังเกต แบบประเมิน ผู้วิจัยสร้างขึน้เอง   

 แบบประเมิน ความมีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 2 

วทิยาลัยอาชีวศกึษาวริิยาลัยนครสวรรค์ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

   ตัวเลอืก           คะแนน 

   ท าเป็นประจ า     3 

   ท าเป็นบางครัง้     2 

   ไมเ่คยท า      1 

 เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการ ความมีวินัยและความ

รับผิดชอบของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ เป็น 3 

ระดับ ดังนี ้

   คะแนนเฉลี่ย 2.34 - 3.00   หมายถงึ  อยู่ในระดับมาก 

   คะแนนเฉลี่ย 1.67 - 2.33   หมายถงึ  อยู่ในระดับปานกลาง 

   คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.66   หมายถงึ   อยู่ในระดับน้อย 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการท าวิจัยคร้ังนี้เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสังเกต แบบประเมินความมีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) ชัน้ปีท่ี 2 วิทยาลัยอาชีวศกึษาวริิยาลัยนครสวรรค์  ท่ีผู้วจิัยสร้างขึน้เอง    

วิธีการทดลอง 

 ผู้วิจัยได้ก าหนดขัน้ตอนในการวิจัยไวด้ังนี้ 

 1.  วางแผนการการจัดการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกับ ทฤษฎแีรงจูงใจ 

  

2.  ด าเนนิการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนท่ีจัดท าขึ้น 

 3.  ท าการประเมินโดยเครื่องมือวจิัย 

 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยน าได้ด าเนินการเก็บข้อมูลดัวยตัวเองโดยการสังเกต ให้นักเรียนกลุ่ ม

ตัวอยา่งได้ตอบแบบประเมิน 

แผนการสอน 

                                      

สัปดาห์ 

เร่ือง 
ทฤษฎีแรงจูงใจ    

ความมีวินัย ความรับผิดชอบ 

8-9 

การใช้งานโปรแกรมประมวลผล

ค าMicrosoft Word 2010 

-วางข้อตกลงในการเรียน 

-ใชค้ าต าหนิเมื่อเอางานวชิา

อื่นขึ้นมาท า 

-เมื่อท างานเสร็จสามารถ

ผ่อนคลายตามท่ีผู้เรียน

ตอ้งการท า 

 

-ถ้าผู้เรียนคนใดไมส่ง่

งานจะไมไ่ด้คะแนนใน

งานนัน้ 

-ผู้เรียนได้รับค าชมและ

ของรางวัลเมื่อผู้เรียน

ท างานเสร็จตามเวลาท่ี

ก าหนด 
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 5.  การสรุปผลการวิจัยและน าเสนอผลการวิจัย โดยน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนสรุปผลการ

วเิคราะห์ขอ้มูล 

การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล 

1.  น าแบบประเมินมาตรวจตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ 

2.  น าข้อมูลท่ีได้จากแบบประเมินมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิตติามวัตถุประสงค์ของการวจิัย  

     3.  วิเคราะห์ข้อมูลตามสถานภาพของนักศึกษาท่ีมีส่วนร่วมในการวิจัย  สถิติท่ีใช้ในวิเคราะห์ คือ จ านวน 

(Frequency) และ ร้อยละ (Percentage) 

 

ผลการวิจัย 

  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสังเกตุ แบบประเมิน ข้อมูลด้านการเรียนของแต่ละวิชา การตอบแบบ

ประเมินจากนักเรียนและจากการใชแ้รงจูงใจเสริมแรงโดยให้ค าชมเชยแก่นักเรียน รวมท้ังดูแลดา้นการเรียนให้มีความ

รับผิดชอบ สนใจเรียน และตดิตามจากผู้ปกครอง คุณครูท่ีเข้าสอนแต่ละวิชา ปรากฏว่า นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วชิาชีพ (ปวช.) ชัน้ปีท่ี 2 สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ วทิยาลัยอาชีวศกึษาวริิยาลัยนครสวรรค์ ปี 2561 มวีนิัยเอาใจใส่

ตอ่การเรียน รับผิดชอบและได้ค าชม รางวัล มากขึ้น โดยสังเกตจากบรรยากาศการเรียนภายในหอ้งเรียนท่ีเอื้อต่อการ

เรียนรู้ ท าให้นักเรียนมคีวามกระตอืรือร้นต่อการมาเรียนและการเรียน มคีวามตัง้ใจเรียน  มีความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี 

ไม่ขาดเรียนหรือมาสาย  ท างานท่ีได้รับมอบหมายและส่งงานตรงก าหนดเวลา รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความ

เต็มใจ ยังส่งผลท าให้ผลการเรียนมีวินัย ความรับผิดชอบและความสนใจการเรียนของนักเรียน โดยสรุปจากผลการ

เปรียบเทียบจากการตอบแบบประเมิน ดังนี้ 

 

ตารางที่ 1 แสดงคา่รอ้ยละ(%)ความมีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชพี (ปวช.) ชัน้ปี

ท่ี 2 วทิยาลัยอาชีวศกึษาวริิยาลัยนครสวรรค์ ก่อนใชท้ฤษฎีแรงจูงใจ    

ข้อ รายการ 
ท าเป็น

ประจ า 

ท าเป็น

บางครัง้ 
ไมเ่คยท า 

ด้านความมีวินัย 

1 นักเรียนมักน างานวิชาอื่นมาท า ขณะที่ก าลังเรียนวชิาหน่ึง   76.74 13.95 9.30 

2 นักเรียนพูดคุยและเล่นเพื่อนในขณะท่ีครูสอน 69.77 25.58 4.65 

3 นักเรียนสง่งานและการบ้านตรงเวลาท่ีครูก าหนด 72.09 18.60 9.30 

4 นักเรียนนอนหลับในหอ้งเรียนขณะช่ัวโมงเรียน 58.14 25.58 16.28 

5 นักเรียนไม่ท าการบ้านและลอกการบ้านเพื่อน 74.41 16.28 9.30 

6 นักเรียนท าผิดจะพยายามแก้ไขโดยไม่ท้อแท้ 41.86 44.19 13.95 

เฉลี่ยรวม 65.50 24.03 10.50 

ด้านความรับผิดชอบ 

7 นักเรียนมคีวามรับผิดชอบตอ่งานท่ีได้รับมอบหมาย 46.51 46.51 6.98 

8 นักเรียนมาเรียนตรงเวลาและตัง้ใจเรียน 44.19 51.16 4.65 

9 นักเรียนรู้จักวางแผนและเตรียมพร้อมท่ีจะศกึษาตอ่ในมหาวทิยาลัย 25.58 46.51 27.91 

10 นักเรียนใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชนโ์ดยการอา่นหนังสือ 41.86 46.51 11.53 
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ข้อ รายการ 
ท าเป็น

ประจ า 

ท าเป็น

บางครัง้ 
ไมเ่คยท า 

เฉลี่ยรวม 39.53 47.70 12.80 

  

 จากตารางท่ี 1 พบว่า  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

วทิยาลัยอาชีวศกึษาวริิยาลัยนครสวรรค์   ปี 2561 มวีนิัยและความรับผิดชอบ 

 นักเรียนมักน างานวิชาอื่นมาท า ขณะที่ก าลังเรียนวชิาหน่ึง นักเรียนท่ีท าเป็นประจ า มากที่สุด  คิดเป็น 

ร้อยละ  76.74 

  นักเรียนพูดคุยและเล่นเพื่อนในขณะท่ีครูสอน นักเรียนท่ีท าเป็นประจ ามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  69.77 

  นักเรียนสง่งานและการบ้านตรงเวลาท่ีครูก าหนด นักเรียนท่ีท าเป็นประจ ามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 72.09  

  นักเรียนนอนหลับในหอ้งเรียนขณะช่ัวโมงเรียน  นักเรียนท่ีท าเป็นประจ ามากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  58.14 

  นักเรียนไม่ท าการบ้านและลอกการบ้านเพื่อน  นักเรียนท่ีท าเป็นประจ า มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  74.41 

  นักเรียนท าผิดจะพยายามแก้ไขโดยไม่ท้อแท้  นักเรียนท่ีท าบางคร้ัง มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  44.19 

  นักเรียนมคีวามรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย นักเรียนท่ีท าเป็นประจ าและท าเป็นบางคร้ัง มากที่สุด  

คิดเป็นร้อยละ  46.51 

  นักเรียนมาเรียนตรงเวลาและตัง้ใจเรียน  นักเรียนท่ีท าบางคร้ัง มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  51.16 

  นักเรียนรู้จักวางแผนและเตรียมพร้อมท่ีจะศกึษาต่อในมหาวิทยาลัย  นักเรียนท่ีท าบางคร้ัง มากท่ีสุด  คิด

เป็นร้อยละ  46.51 

  นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการอ่านหนังสือ  นักเรียนท่ีท าบางคร้ัง มากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  

46.57 

 

ตารางที่ 2 แสดงคา่รอ้ยละความมีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) ชัน้ปีท่ี 2 

วทิยาลัยอาชีวศกึษาวริิยาลัยนครสวรรค์ โดยใชท้ฤษฎีแรงจูงใจ    

ข้อ รายการ 
ท าเป็น

ประจ า 

ท าเป็น

บางครัง้ 
ไมเ่คยท า 

ด้านความมีวินัย 

1 นักเรียนมักน างานวิชาอื่นมาท า ขณะที่ก าลังเรียนวชิาหน่ึง   9.30 37.21 53.49 

2 นักเรียนพูดคุยและเล่นเพื่อนในขณะท่ีครูสอน 13.95 46.51 39.54 

3 นักเรียนสง่งานและการบ้านตรงเวลาท่ีครูก าหนด 4.65 30.23 65.12 

4 นักเรียนนอนหลับในหอ้งเรียนขณะช่ัวโมงเรียน 0.00 4.65 95.35 

5 นักเรียนไม่ท าการบ้านและลอกการบ้านเพื่อน 0.00 11.63 88.37 

6 นักเรียนท าผิดจะพยายามแก้ไขโดยไม่ท้อแท้ 90.69 9.31 0.00 

เฉลี่ยรวม 19.80 23.26 56.98 

ด้านความรับผิดชอบ 

7 นักเรียนมคีวามรับผิดชอบตอ่งานท่ีได้รับมอบหมาย 93.03 6.97 0.00 

8 นักเรียนมาเรียนตรงเวลาและตัง้ใจเรียน 90.70 9.30 0.00 
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ข้อ รายการ 
ท าเป็น

ประจ า 

ท าเป็น

บางครัง้ 
ไมเ่คยท า 

9 นักเรียนรู้จักวางแผนและเตรียมพร้อมท่ีจะศกึษาตอ่ในมหาวทิยาลัย 76.74 23.26 0.00 

10 นักเรียนใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชนโ์ดยการอา่นหนังสือ 79.06 20.94 0.00 

เฉลี่ยรวม 84.88 15.11 0 

 

จากตารางท่ี 2 พบวา่หลังจากที่ใชเ้ทคนิคการสร้างแรงจูงใจ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ชั้น

ปีท่ี 2 สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยอาชีวศกึษาวริิยาลัยนครสวรรค์ ปี 2561 มวีนิัยและความรับผิดชอบ 

นักเรียนมักน างานวิชาอื่นมาท า ขณะท่ีก าลังเรียนวิชาหนึ่ง  นักเรียนไม่ เคยท า มากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  

53.49 

  นักเรียนพูดคุยและเล่นเพื่อนในขณะท่ีครูสอน นักเรียนท่ีท าเป็นบางครัง้มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ  46.51 

  นักเรียนสง่งานและการบ้านตรงเวลาท่ีครูก าหนด นักเรียนท่ีไม่เคยท ามากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  65.12 

  นักเรียนนอนหลับในหอ้งเรียนขณะช่ัวโมงเรียน นักเรียนท่ีไม่เคยท า มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  95.35 

  นักเรียนไม่ท าการบ้านและลอกการบ้านเพื่อน  นักเรียนท่ีไม่เคยท า มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  88.37 

  นักเรียนท าผิดจะพยายามแก้ไขโดยไม่ท้อแท้  นักเรียนท่ีท าเป็นประจ ามากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 90.69  

  นักเรียนมคีวามรับผิดชอบตอ่งานท่ีได้รับมอบหมาย นักเรียนท่ีท าเป็นประจ ามากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ  93.02 

  นักเรียนมาเรียนตรงเวลาและตัง้ใจเรียน  นักเรียนท่ีท าเป็นประจ า มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  90.70 

  นักเรียนรู้จักวางแผนและเตรียมพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย  นักเรียนท่ีท าเป็นประจ า มากท่ีสุด  คิด

เป็นร้อยละ  76.74 

  นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการอ่านหนังสือ  นักเรียนท่ีท าเป็นประจ า มากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  

79.06 

 

ตารางที่ 3 แสดงผลค่าร้อยละจากการเปรียบเทียบด้านความมีวินัย และด้านความรับผิดชอบการเรียน (ก่อนใช้และ

หลังใชท้ฤษฎีแรงจูงใจ) 

ข้อ รายการ 

ก่อนใช ้ หลังใช ้

ท าเป็น

ประจ า 

ท าเป็น

บางครั้ง 
ไม่เคยท า 

ท าเป็น

ประจ า 

ท าเป็น

บางครั้ง 
ไม่เคยท า 

ด้านความมีวินัย 65.50 24.03 10.50 19.80 23.26 56.98 

ด้านความรับผิดชอบ 39.53 47.70 12.80 84.88 15.11 0 

  

 จากตารางท่ี 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยของการท่ีด าเนนิการสอนปกติ ด้านความมวีินัย ท าเป็นประจ า 65.50 ท าเป็น

บางครัง้24.03 ไมเ่คยท า 10.50 ด้านความรับผิดชอบ ท าเป็นประจ า 39.53 ท าเป็นบางครัง้ 47.70 ไมเ่คยท า 12.80  

หลังจากการใช้เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ พบว่า  ด้านความมีวินัย ท าเป็นประจ า 19.80 ท าเป็นบางคร้ัง23.26 ไม่เคย

ท า 56.98 ด้านความรับผิดชอบ ท าเป็นประจ า 84.88ท าเป็นบางครัง้ 15.11 ไมเ่คยท า 0 นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.)ชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์   ปี 2561 มีวินัยและ

ความรับผิดชอบในระดับมาก 
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อภปิรายผลการวิจัย 

จากผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากการสังเกต ข้อมูลดา้นการเรียนของแต่ละวิชา และการตอบแบบประเมนิจาก

นักเรียน การใช้แรงจูงใจเสริมแรงโดยให้ค าชมเชยแก่นักเรียน  รวมท้ังดูแลด้านการเรียนให้มคีวามรับผิดชอบ   สนใจ

เรียน และติดตามจากผู้ปกครอง  ครูท่ีเข้าสอนแต่ละวิชา  ซึ่งนักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ท าให้นักเรียนมี

ความกระตอืรือร้นตอ่การมาเรียนและการเรียนมากขึน้  ในการท าวิจัยคร้ังน้ีปรากฏว่า  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์  มีความรับผิดชอบ

และสนใจเรียนมากขึ้น  โดยสังเกตจากบรรยากาศการเรียนภายในห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  มีความตั้ง ใจเรียน

มากขึ้น  มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ไม่ขาดเรียนหรือมาสาย  ท างานท่ีได้รับมอบหมายและส่งงานตรงก าหนดเวลา 

รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจ โดยดูจากการสังเกต การสัมภาษณ์  ผลการเรียนและสรุปผลการ

เปรียบเทียบจากการตอบแบบประเมินเกี่ยวกับความมีวินัย ความรับผิดชอบการเรียนของนักเรียน ดังนี้ 

 แบบประเมินก่อนใช ้และหลังใชน้ักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) ชัน้ปีท่ี 2 สาขาวิชาคอมพวิเตอร์

ธุรกิจ  มีความกระตือรือร้น  เอาใจใส่ต่อการเรียน และมีวินัยและความรับผิดชอบมากขึ้น  จากตารางพบว่า  ในการ

ตอบแบบประเมินหลังใช้นักเรียนมีพฤติกรรมดังกล่าวมากกว่าก่อนใช้หากพิจารณาในภาพรวมจะเห็นได้ว่าดีขึ้นอย่าง

เห็นได้ชัด คือ นักเรียนไม่น างานวิชาอื่นมาท าขณะท่ีก าลังเรียนวิชาหนึ่งไม่คุยและเล่นเพื่อนในขณะที่ครูสอน   ส่งงาน

และการบ้านตรงเวลาท่ีครูก าหนด   ไม่นอนหลับในห้องเรียนขณะชั่วโมงเรียน   ท าการบ้านและไมล่อกการบ้านเพื่อน   

ท าผิดจะพยายามแก้ไขโดยไม่ท้อแท้   มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย  มาเรียนตรงเวลาและตั้งใจเรียน 

รู้จักวางแผนและเตรียมพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย  และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการอ่านหนังสือ  ท า

ให้นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียน  ส่งผล

ให้การเรียนดขีึน้  และเป็นผู้ท่ีมีความส าเร็จในชีวิตตามจุดหมายท่ีต้ังไว้ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกตข้อมูลด้านการเรียนของแต่ละวิชา และการตอบแบบประเมินจาก

นักเรียน  การใชแ้รงจูงใจเสริมแรงโดยให้ค าชมเชยแก่นักเรียน  รวมท้ังดูแลดา้นการเรียนให้มีความรับผิดชอบ   สนใจ

เรียน  และติดตามจากผู้ปกครอง คุณครูท่ีเข้าสอนแต่ละวิชา ซึ่งนักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ท าให้นักเรียนมี

ความกระตอืรือร้นตอ่การมาเรียนและการเรียนมากขึน้  ในการท าวิจัยคร้ังน้ีปรากฏว่า  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์    มีวินัยและความ

รับผิดชอบและสนใจเรียนมากขึ้น  โดยสังเกตจากบรรยากาศการเรียนภายในห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  มีความ

ตั้งใจเรียนมากขึ้น  มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ไม่ขาดเรียนหรือมาสาย  ท างานท่ีได้รับมอบหมายและส่งงานตรง

ก าหนดเวลา รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจ โดยดูจากการสังเกต การสัมภาษณ์  ผลการเรียนและ

สรุปผลการเปรียบเทียบจากการตอบแบบประเมินเกี่ยวกับความมีวินัย ความรับผิดชอบการเรียนของนักเรียน ดัง

ตารางที่ 2   

 หากพิจารณาในภาพรวมจะเห็นได้วา่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคือ นักเรียนไม่น างานวิชาอื่นมาท าขณะที่ก าลังเรียน

วิชาหนึ่งไม่คุยและเล่นเพื่อนในขณะที่ครูสอน  ส่งงานและการบ้านตรงเวลาที่ครูก าหนด ไม่นอนหลับในห้องเรียนขณะ

ชั่วโมงเรียน   ท าการบ้านและไมล่อกการบ้านเพื่อน   ท าผิดจะพยายามแก้ไขโดยไม่ท้อแท้   มคีวามรับผิดชอบต่องาน

ท่ีได้รับมอบหมาย  มาเรียนตรงเวลาและตัง้ใจเรียน  รู้จักวางแผนและเตรียมพร้อมท่ีจะศกึษาตอ่ในมหาวิทยาลัย  และ

ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชนโ์ดยการอ่านหนังสือ  ท าให้นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มวีนิัย
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และความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและการเรียน  ส่งผลให้การเรียนดีขึ้น  และเป็นผู้ท่ีมีความส าเร็จในชีวิตตามจุดหมาย

ท่ีต้ังไว้ 
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การเปรียบเทยีบทักษะการน าเสนอหน้าชั้นเรยีนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

ของนักศกึษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิรยิาลัยนครสวรรค์โดยการสร้างรูปแบบประเมินการน าเสนอ

หน้าชั้นเรยีน 

THE COMPARISON OF CLASSROOM PRESENTATION SKILLS BY CRITERIA OF STUDENTS 

VIRIYALAI VACATION COLLEGE BY CREATING AN ASSESSMENT MODEL FOR CLASSROOM 

PRESENTATIONS 

 
ฐิตกิาญจน์ภัทร์  หมู่พยัคฆ1์ 

 

บทคดัย่อ 

การวจิัยคร้ังน้ีมวีัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบการน าเสนอหน้าชั้นเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ โดยการสร้าง

รูปแบบประเมินการน าเสนอ กลุ่มตัวอยา่งได้แก่ นักศกึษาวทิยาลัยอาชวีศกึษาวริิยาลัยนครสวรรค์ ระดับช้ัน ปวส.2/2 

และห้อง 5  สาขาวิชาการตลาด รายวชิาการตลาดอเิล็กทรอนกิส์  โดยการเลอืกแบบเจาะจงเฉพาะ  เคร่ืองมอืท่ีใช้ใน

การวิจัยเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีปรากฏรูปแบบประเมินการน าเสนอ จ านวน 2 แผน และแบบประเมินทักษะการ

น าเสนอท่ีมีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ โดยมีประเด็นในการประเมนิท้ังสิ้น 6 ประเด็นในลักษณะการเก็บ

ข้อมูลตลอดระยะเวลาการท าวิจัย สังเกตและประเมินการน าเสนอก่อนเรียนเพื่อศึกษาปัญหาพัฒนาและเพิ่มเติมการ

สอนเทคนิคการน าเสนอท่ีถูกวิธี สังเกตและประเมินการน าเสนอหลังเรียนเพื่อสรุปและน าไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไข

ตอ่ไป ผลการศึกษาพบวา่ การเปรียบเทียบทักษะการน าเสนอหนา้ชัน้เรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ท าให้ผู้เรียนท้ังหมด

มคีวามสามารถในการใชเ้ทคนิคในการเสนอขายสนิค้าโดยมคีะแนนมากขึน้และผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

 

ค าส าคัญ:  ทักษะการน าเสนอหนา้ชัน้เรียน   การสร้างรูปแบบพฤตกิรรมการน าเสนอ 
 

ABSTRACT 

The objective of this research want to compare the presentation in the classroom of the criteria set by to 

use the presentation form. Example group was student of high vocational certificate2/2 grade, room 5, Marketing 

program, Marketing Electric major of Viriyalai Vacation College. The methods to use to research was learning 

management form to show about process the presentation 2 page and the process presentation skills 5 level. 

Because all of the main process has 6 choice in to keep all of the information about this research. And the 

presentation in classroom was observe and process before learn for learn about the problem in classroom and add 

the correct technique of presentation.  And the presentation in classroom was observe and process after learned 

for develop and improve. The result of this research to show the comparison of presentation skills of criteria set 

cause the all of the learner can used the technique of presentation to sell the product success, got high score and 

pass.  

Keywords: Classroom presentation / presentation Creating a Behavioral Model 

                                                           
1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการตลาด  วิทยาลัยอาชีวศกึษาวิริยาลัยนครสวรรค์ 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในการจัดการเรียนการสอนนัน้ต้องยดึหลักวา่ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือ

วา่ผู้เรียนมคีวามส าคัญที่สุดในด้านการเรียนรู้ส าหรับทางด้านวชิาการบริหารธุรกิจตอ้งการให้ผู้เรียนเกิดทักษะความรู้

และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพเพื่อน าผลจากการเรียนรู้นั้นไปใช้ในการประกอบอาชีพได้รวมท้ังในปัจจุบันการตลาดเข้ามามี

บทบาทส าคัญในทางธุรกิจท าให้ผู้ท่ีจะประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ ต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติทางการ 

ตลาดได้เป็นอยา่งดีดว้ยและจากประสบการณ์การสอนวิชาดา้นการตลาด  พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการศกึษาของผู้เรียน

ในรายวชิาการตลาดโดยเฉลี่ยแล้วผลการเรียนอยู่ในระดับเกรด 1 ถึง 2 เป็นจ านวนมากโดยปัจจัยท่ีคาดวา่นา่จะส่งผล

ตอ่นักศกึษาในการเรียนได้แก่ปัจจัยทางด้านพื้นฐานรายวิชาการตลาดขั้นพื้นฐานก่อนท่ีจะท าการศกึษาในปีการศึกษา

ปัจจุบันยังมขี้อจ ากัดรวมถึงปัจจัยทางด้านความต้ังใจเรียนของผู้เรียน 

ผู้วิจัยได้ท าการสอนในรายวิชาการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ได้สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนระดับชั้น ปวส .2/2,5  

ท่ีเรียนรายวิชาการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ขาดการน าเสนอหรือการมีทักษะในการพูดน้อยมาก

เนื่องจากการเรียนได้มีการให้ผู้เรียนได้ลงฝึกปฏิบัติจริงในการขายออนไลน์ระหว่างการเรียนการน าเสนอหรือทักษะ

การเจรจาของลูกค้าจึงเป็นเร่ืองส าคัญ  ปัญหาดังกล่าวอาจส่งผลให้ผู้เรียนเกิดปัญหาการกล้าแสดงออกและทักษะใน

การน าเสนอหนา้ชัน้เรียนท่ีดเีพื่อน าไปใชใ้นระดับการเรียนช้ันท่ีสูงขึ้นและวิชาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

จากความส าคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้คิดวิธีการท่ีจะท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและร่วมมือในการปฏิบัติ

กิจกรรมพร้อมท้ังสามารถท่ีจะพัฒนาเทคนิคการน าเสนอท่ีถูกต้องผู้วิจัยคาดหวังว่าหลักการจัดการเรียนการสอนใน

รูปแบบการเพิ่มทักษะการน าเสนอจะช่วยสร้างการกล้าแสดงออกและท าให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพท่ีดีมั่นใจและตัวเอง

และมีทักษะทางด้านการน าเสนอการพูดซึ่งสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นอาชพีหรือการลงปฏบัิตงิานในการท างานท าให้

ผู้เรียนประสบความส าเร็จในดา้นการเรียนและการด าเนนิชีวิต 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาผลการเปรียบเทียบทักษะการน าเสนอหน้าชั้นเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  ของนักศึกษาวิทยาลัย

อาชีวศกึษาวริิยาลัยนครสวรรค์ระดับช้ัน ปวส.2/2 และห้อง 5  โดยการสร้างแบบประเมินการน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

 

ขอบเขตการวิจัย 

1. กลุ่มตัวอย่างประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประกาศนียบัตร

วชิาชีพชัน้สูงปีท่ี 2 ห้อง 2, 5 สาขาการตลาด จ านวน 12 คน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 

  2. ตัวแปรท่ีใชใ้นการศึกษาครัง้นี้ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีปรากฎรูปแบบประเมินการน าเสนอ 

2) แบบประเมินทักษะการน าเสนอหน้าชั้นเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  ขอบเขตด้านระยะเวลาภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2561 ในรายวชิาการตลาดอเิล็กทรอนิกส ์  

 

กรอบแนวคิดวิจัย 

 ตัวแปรตน้  คือ  การพัฒนาเทคนิคการน าเสนอหนา้ชัน้เรียน 

 ตัวแปรตาม  คือ  มทัีกษะการน าเสนอท่ีถูกต้อง กล้าแสดงออก 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากร  นักศกึษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูงปีท่ี 2 ห้อง 2, 5 สาขาการตลาด  จ านวน 12  คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ในการวิจัยคร้ังนี้เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินการน าเสนอหน้าชั้น

เรียน ท่ีผู้วจิัยสร้างขึน้มลีักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ โดยมีประเด็นในการประเมินท้ังสิ้น 6 ประเด็น ได้แก่   

1. การเตรียมตัวก่อนน าเสนอขายสนิค้า   

2. น าเสนอให้ลูกค้าเขา้ใจในตัวสนิค้า 

3. ความมั่นใจในตนเองในการน าเสนอขายสนิค้า 

4. การแตง่กายและบุคลกิภาพ 

5. การตอบข้อโตแ้ยง้ของลูกค้า/ปิดการขาย 

6. น้ าเสียง  อักขระ  การพูด  ท่าทาง 

โดยมีเกณฑ์ในการประเมิน ดังนี ้ 

  5  หมายถงึ  มทัีกษะในการน าเสนออยู่ในระดับดีมาก 

  4  หมายถงึ  มทัีกษะในการน าเสนออยู่ในระดับดี 

  5  หมายถงึ  มทัีกษะในการน าเสนออยู่ในระดับปานกลาง 

  5  หมายถงึ  มทัีกษะในการน าเสนออยู่ในระดับน้อย 

  5  หมายถงึ  มทัีกษะในการน าเสนออยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

  การเก็บรวบรวมข้อมูล  1)ศกึษาแนวทางการจัดกิจกรรมการน าเสนอหนา้ชั้นเรียน  2)ด าเนนิการสอนตาม

แผนการจัดการเรียนรู้ การน าเสนอหนา้ชัน้เรียน  3)ท าการประเมินการน าเสนอหนา้ชัน้เรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 4)

วเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อเปรียบเทียบก่อนเรียน - หลังเรียน 

 การวิเคราะห์ข้อมูล  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ก่อนและหลัง

เรียนของนักศึกษา  

 ขั้นด าเนินการ  เป็นดังนี้ 1) ท าความเข้าใจเร่ืองแผนการจัดการเรียนรู้  วิธีการสอน  รูปแบบการเรียนรู้ท่ีให้

ผู้เรียนเป็นผู้น าเสนอหนา้ชั้นเรียนดว้ยตนเอง ผู้เรียนคิดและด าเนินการเรียนรู้ ก าหนดวัตถุประสงค์และด าเนนิการด้วย

ตนเอง 2) ทดสอบก่อนเรียนโดยการน าเสนอหน้าชั้นเรียนด้วยแบบประเมินการน าเสนอหน้าชั้นเรียนตามเกณฑ์ท่ี

ก าหนดไว้และน าไปวเิคราะห์ต่อไป 3)ด าเนินการสอนเทคนคิวิธีการน าเสนอการขายสินค้าน าเสนอ โดยใช้เทคนิคการ

น าเสนอท่ีผู้วจิัยคิดว่าดแีละเหมาะสมท่ีสุดในการน าเสนอในรายวชิา การตลาดอเิล็กทรอนิกส ์  4)เมื่อท าการสอนเสร็จ

ด าเนินการให้ผู้เรียนมาน าเสนอหน้าชั้นเรียนและท าประเมินการน าเสนอเปรียบเทียบทักษะการน า เสนอหน้าชั้นเรียน

ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดหลังเรียน เพื่อน าผลไปวเิคราะห์ต่อไป 

 วิธีสอน  ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนคร้ังนี้เป็นการทดลองท่ีผู้วิจัยได้ท าการทดลองใช้ในระยะเวลา 2 

สัปดาห์ เพื่อหาขอ้สรุปท่ียันยันวา่จะสามารถพัฒนาทักษะการน าเสนอของนักศกึษาได้  โดยผู้สอนได้ด าเนนิการจัดการ

เรียนรู้เป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้  ขั้นท่ี 1  ให้ความรู้เร่ืองเทคนิคการน าเสนอ  และขั้นท่ี 2 ด าเนินกิจกรรมการเรียนการ

สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยการน าเสนอหนา้ชัน้เรียนจ านวน 2 บท 

 

ผลการวิจัย 

 มสี่วนร่วมในการวจิัย  ส่วนใหญ ่รอ้ยละ 58.33 เป็น เพศชาย รองลงมาเป็นเพศหญิงคดิเป็นร้อยละ 41.67  

 



 
 

157 
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินเปรียบเทียบทักษะการน าเสนอหนา้ชั้นเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ก่อนเรียนและหลังเรียน  

ของผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ปวส.2/2,5 สาขาการตลาด  วิชาการตลาดอิเล็กทรอนิกส์  ภาค

เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 12 คน แบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 คน ๆ จ านวน 4 กลุ่ม  

ด้าน 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

�̅� S.D. �̅� S.D. 

1. การเตรียมตัวก่อนน าเสนอขายสนิค้า 3.08 0.79 4.58 0.67 

2. น าเสนอให้ลูกค้าเขา้ใจในตัวสนิค้า 3.00 0.74 4.58 0.51 

3. ความมั่นใจในตนเองในการน าเสนอขายสนิค้า 2.67 0.49 4.67 0.49 

4. การแตง่กายและบุคลกิภาพ 3.17 0.94 4.83 0.39 

5. การตอบข้อโตแ้ยง้ของลูกค้า/ปิดการขาย 3.75 1.06 4.75 0.45 

6. น้ าเสียง  อักขระ  การพูด  ท่าทาง 3.75 1.78 4.56 0.51 

รวม 3.17 0.86 4.67 0.50 

                

 จากตารางพบว่า  ผู้สอนประเมินการน าเสนอผู้เรียนก่อนเรียน มีระดับค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.17  และเมื่อผู้สอนได้

ให้ความรู้และสอนเทคนิคการน าเสนอให้กับผู้เรียนและท าการประเมินการน าเสนอหลังเรียน พบว่าผู้เรียนมีระดับ

ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.67   

 

อภปิรายผลการวิจัย 

1. ระดับผลการพัฒนาการเรียนรายวิชาการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ โดยการเปรียบเทียบทักษะการน าเสนอ

หนา้ชัน้เรียน ในภาครวมพบวา่แตกต่างกัน 

 1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการแสดงบทบาทสมมุติในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีจะประสบใน

ชวีติจริงในการน าเสนอขายสินค้า เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในแต่ละบทบาทเปิดโอกาสให้นักศกึษาได้มกีารฝึกการ

น าเสนอกับเพื่อนในชั้นเรียนและน าความรู้ในด้านการน าเสนอขายสินค้าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงในการท างาน ซึ่งจะ

ชว่ยให้มีความกลา้คิด กล้าท า และกล้าแสดงออก 

 1.2 กิจกรรมการน าเสนอการขายสินค้า  มีการก าหนดเป้าหมายในการน าเสนอขายสินค้า โดยท่ีผู้วจิัยได้

อธิบายขั้นตอนการท ากิจกรรม  ก าหนดเป้าหมายการน าเสนองาน  รวมท้ังซักถามในแต่ละคร้ังเพื่อให้แน่ใจว่า

นักศึกษาเข้าใจขั้นตอนและเป้าหมายของการท ากิจกรรม ท าให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้อยา่งถูกต้อง และ

ท าให้กิจกรรมการน าเสนอการขายเป็นกิจกรรมท่ีมีประโยชน ์น่าสนใจและเพิ่มความเชื่อม่ันในตนเองมากขึ้น 

 จากประเด็นต่าง ๆ ท่ีได้อภิปรายข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการน าเสนอหน้าชั้นเรียน โดย

การใช้การเปรียบเทียบทักษะการน าเสนอหน้าชั้นเรียน  ส่งผลให้นักศึกษามีพัฒนาการทางด้านการคิด  การพูด  การ

แสดงออกต่อหน้าผู้อื่น และท าให้นักศึกษาเกิดความสนใจและกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ ฝึกฝน และปฏิบัติตามขั้นตอน

ต่าง ๆ อย่างถูกต้อง นักศึกษาจึงเกิดความมั่นใจในการน าเสนอขายสินค้าและน าไปสู่การพัฒนาความสามารถด้าน

การขายได้ดท่ีีสุด 
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ข้อเสนอแนะ  

1. ผู้สอนควรค านึงถึงกจิกรรมการเรียนการสอนและหนว่ยการเรียนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อจัดท ากิจกรรม 

การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนและเพื่อให้เกิดการเสริมสร้างพฤตกิรรมการกล้าแสดงออกทางด้าน

ตา่ง  ๆ  ซึ่งผู้เรียนสามารถน ามาประยุกตใ์ชไ้ด้ในชีวิตประจ าวัน 

2. ผู้สอนควรมีการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนในแต่ละรายวิชาเพื่อจะได้พัฒนาให้ผู้เรียนมีความกล้า

แสดงออกอยา่งต่อเนื่อง 

3. ในรายวิชาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาพฤติกรรมกล้าแสดงออกในการน าเสนอควรจะมีการจัดการ

เรียนกิจกรรมการพัฒนาต่อไปเพื่อให้ผู้เรียนมทัีกษะดา้นการน าเสนอมากขึ้นและถูกตอ้ง 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการกลุ่มของนักศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 (ปวส.2) รายวิชา หลักการจัดการ 

THE RESULTS DEVELOPMENT OF LEARNING ACHIEVEMENT AND ABILITY TO WORK 

WITH OTHERS OF STUDENTS IN THE SECOND GRADE 

 
โสรนันท์  นกใย1 

 

บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 2  ในรายวิชา 

หลักการจัดการโดยใช้กระบวนการกลุ่ม  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้เป็นนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 2 

ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ จ านวน 43  คน เคร่ืองมือท่ีใช้ใน

ศึกษาวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาหลักการจัดการ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  ท่ีผ่านการประเมินจาก

ผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน  3  คน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

วิชาหลักการจัดการ ท่ีมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ 5  ตัวเลือก จ านวน  40  ข้อ ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพจาก

ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน  3 คน ซึ่งมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.6 – 1.00  และมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.78 ผลการวจิัยพบวา่ 

นักศึกษาท่ีได้รับการเรียนโดยใช้กระบวนการกลุ่มมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน โดย

นักศึกษามีผลคะแนนทดสอบก่อนเรียนโดยเฉลี่ย 8.05 คะแนน และคะแนน  ทดสอบหลังเรียนโดยเฉลี่ย 13.26 

คะแนน โดยมีจ านวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 จ านวนเพิ่มขึ้นกว่าก่อนเรียนจาก 8 คนเป็น 43 คน ซึ่งคะแนนก่อน

และหลังเรียนแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 
 

ค าส าคัญ:  การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  กระบวนการกลุ่ม 
 

ABSTRACT 

The objectives of this research want to develop learning result of the student’s high vocational certificate2 

grade, term1/2561, and group management subject of Viriyalai Vacation College total 43 people. The methods to 

use in research as management form by group discussion from professional 3 people. For consider and decide to 

take in high level. The management test learning result form has choice 5 choices 40 part. Which the professional 

got to pass in level IOC between 0.6-1.00 and has the quality point 0.78. From the result of this research to teach 

by group discussion show the student got high learning result before to learn. Before to learn by group discussion 

the student has score about 8.05, But after learning by group discussion the student got high score about 13.26. 

The student passes 50 percent more than before learning it, from 8 to be 43 people. So the score was so different 

before and after learning about .05 

 

Keywords: The Results development of learning / group discussion 

                                                           
1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการทั่วไป  วิทยาลัยอาชีวศกึษาวิริยาลัยนครสวรรค์ 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

วชิา หลักการจัดการ ได้มุ้งเนน้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และน าความรู้ไปปรับใชใ้นการด าเนนิชีวติ ผู้เรียนควร

มีความรู้และทักษะการด าเนินชีวิตในเร่ือง  การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร  องค์กรและการจัดองค์กร วัฒนธรรม

องค์กร พฤติกรรมการท างาน การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร บุคลิกภาพ กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพ

การท างานในองค์กร ด้วยการสร้างบรรยากาศในการท างาน การสื่อสาร การฝึกอบรม การสั่งการ การสอนงาน การ

ก ากับงานหรือควบคุมงาน สามารถใชค้วามรู้น ามาปรับใชใ้นชีวิตประจ าวันในด้านการท างานเป็นอยา่งดี 

จากการจัดการเรียนการสอนท่ีผ่านมาของรายวชิา หลักการจัดการ พบวา่เม่ือให้นักศกึษาจัดกลุ่มกลุ่มละ 5 

คน นักศกึษาจะเลอืกอยูก่ลุ่มเดียวกับเพื่อนท่ีตนเองสนทิ ขาดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนคนอื่นๆในหอ้ง เมื่อมอบหมายงานให้

นักศกึษาแตล่ะกลุ่มท างาน พบวา่นักศกึษา ขาดการวางแผนการท างาน นักศกึษาบางคนจึงไมท่ราบบทบาทและหน้าท่ี

ของตนอย่างชัดเจน ภาระงานจึงตกอยู่ท่ีนักศึกษาบางคนในกลุ่มเท่านั้น ท าให้ส่งงานไมทั่นตามก าหนด และผลงานยัง

มขี้อบกพร่อง แตเ่มื่อมอบหมาย งานให้นักศกึษาท าคนเดียว  ผลงานของนักศึกษาส่วนใหญ่  จะมขี้อบกพร่องนอ้ยกว่า

ผลงานของกลุ่มแสดงให้เห็นว่านักศึกษายังขาดพฤติกรรมการท างานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักศกึษาต่ ากว่าท่ีควร จะได้รับการเรียนโดยใช่กระบวนการกลุม่ 

เป็นวธีิเรียนท่ีช่วยให้นักศกึษาได้มกีารพึ่งพาอาศัยกัน ท าให้นักศกึษามสีัมพันธภาพอันดกีับผู้อื่น มกีารปรึกษา

กันและเปลี่ยนข้อคิด  สมาชิกแต่ละคนทราบบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมิน

การท างานของสมาชิกในกลุ่ม ให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน และหาทางปรับปรุงวิธีการท างานของกลุ่มให้ดีขึ้นเพื่อบรรลุ

เป้าหมายร่วมกัน  

 นอกจากนี้การเรียนโดยใช้กระบวนการกลุ่มยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความสามารถของตนอย่างเต็มท่ี   

สมาชิกท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอ่อน  ในกลุ่มจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม  เพื่อน าไปสู่

ความส าเร็จรว่มกันและพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึน้ได้ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 2  ในรายวิชา หลักการจัดการโดยใช้

กระบวนการกลุ่ม  

 

ขอบเขตการวิจัย 

1. ประชากรกลุม่ตัวอย่าง  

    ประชากร  ได้แก่ นักศกึษานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูงช้ันปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1   

ปีการศึกษา 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศกึษาวริิยาลัยนครสวรรค์ 

        กลุ่มตัวอย่างประชากรท่ีใช้ ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาการ

บัญช ี ท่ีเรียนรายวชิาหลักการจัดการ  จ านวน  43  คน 

 2. ขอบเขตของเนื้อหา 

      เนื้อหาที่ใชใ้นการศึกษาวจิัยในครัง้นี้ เป็นเนื้อหาในรายวชิาหลักการจัดการ ระดับช้ัน ปวส.2  ตาม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2557   

3. ระยะเวลาการวจิัย  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศกึษา  2561 
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กรอบแนวคดิการวิจัย 

  
 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 เครื่องมอืในการวิจัย   

    1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชา  หลักการจัดการ  6  แผนจัดการเรียนรู้  ดังนี ้

แผนที่  1  เร่ือง  องคก์ารและการจัดการ 

แผนที่  2  เร่ือง  รูปแบบขอการประกอบธุรกิจ 

แผนที่  3  เร่ือง  การวางแผน 

แผนที่  4  เร่ือง  การจัดการทรัพยากรบุคคล 

แผนที่  5  เร่ือง  การประยุคใชห้ลักการจัดการ 

แผนที่  6  เร่ือง  หลักการจัดการกับเศรษฐกิจพอเพยีง 

 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ได้ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน  3  คน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของ

แผนการจัดการเรียนรู้ในระดับมาก 

    2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา  หลักการจัดการ ท่ีมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ  5  

ตัวเลอืก  จ านวน  40  ข้อ  ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน  3  คน ซึ่งมีคา่ IOC อยู่ระหว่าง 

0.6 – 1.00  และมีคา่ความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.78 

วิธีการทดลอง 

ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลอ ง(Quasi-experimental Research) โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

โดยกระบวนการกลุม่ ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนนิการทดลองดังนี้ 

ผู้วิจัยด าเนินการสอนตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

        1. จัดท าคะแนนฐานของนักศกึษาแตล่ะคน โดยเป็นคะแนนเฉลี่ยของนักศกึษาในการสอบ 

กลางภาค การสอบย่อย ก่อนกลางภาค  ท่ีผ่านมา แล้วแบ่งกลุ่มนักศึกษากลุ่มละ  5 คน แบบคละเพศและ

ความสามารถ ผลการเรียนอ่อน  ปานกลาง  เก่ง 

       2. จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีใช้กระบวนการกลุ่มโดยชี้แจงให้กลุ่มเข้าใจ เกี่ยวกับ

ขั้นตอนการท างาน เกณฑ์การประเมินผลงาน และให้นักเรียนบอกถึงความส าคัญและวิธีการท างานรว่มกัน 

   3. น าเสนอผลรายงานหน้าชั้นเรียนท้ังหมด 3 คร้ัง ซึ่งมีคะแนนรวมในแต่ละคร้ัง 10 คะแนนหลังจาก

นักศึกษาแต่ละกลุ่มน าเสนองานหน้าชั้นเรียนผู้วิจัยให้ค าแนะน าเพิ่มเติม และน าอภิปรายเพื่อให้นักศึกษาสรุปความรู้

จากการท ากิจกรรม 

ตัวแปรต้น 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการกลุ่ม 

ตัวแปรตาม 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักศกึษา ปวส.2 

รายวชิาหลักการจัดการ 
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  4. เมื่อสอนจบในหัวข้อต่างๆ ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบย่อยท้ายคาบ 10 นาที ซึ่งแต่ละหัวข้อคะแนนเต็ม 

10 คะแนน และน าคะแนนของนักศกึษาท่ีได้มาเทียบเป็นคะแนนพัฒนาการ (Improvement Points) ของแต่ละคน ซึ่งหา

ได้จากความแตกต่างระหว่างคะแนนฐาน กับคะแนนท่ีนักเรียนสอบได้ในการทดสอบย่อย (ถ้าต่ ากว่าคะแนนฐาน

มากกว่า 3 คะแนน จะได้คะแนนพัฒนาการ 0 คะแนน ถ้าต่ ากว่าคะแนนฐานตั้งแต่ 1-3 คะแนนจะได้คะแนน

พัฒนาการ 10 คะแนน ถ้าได้เท่าคะแนนฐาน ถึง มากกว่าคะแนนฐานตั้งแต่ 1-3 คะแนนจะได้คะแนนพัฒนาการ 20 

คะแนน ถ้าได้มากกว่าคะแนนฐาน 3 คะแนนขึ้นไปจะได้คะแนนพัฒนาการ 30 คะแนน ถ้าได้คะแนนเต็มโดยไม่

พจิารณาคะแนนฐาน จะได้คะแนนพัฒนาการ 30 คะแนน) ส่วนคะแนนของกลุม่ ได้จากการรวมคะแนนพัฒนาการของ

นักเรียนทุกคนในกลุ่มเข้าดว้ยกันแลว้หาค่าเฉลี่ย  

5. หลังจากผู้วิจัยสอนครบทุกหัวข้อ นักศกึษาท าแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบทดสอบ 

แบบเลอืกตอบ 5  ตัวเลอืก จ านวน  40 ข้อ   ใชเ้วลา  1  คาบเรียน  จ านวนเวลา  50  นาที 

     การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1.  วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและร้อยละของคะแนนทดสอบก่อนเรียน 

 2.  วิเคราะห์คา่เฉลี่ยและค่ารอ้ยละของคะแนนทดหลังเรียน 

3.  วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและค่าความเหมาดสมของแผนการจัดการเรียนรู้ 

4.  วิเคราะห์คา่ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 

 สถิตที่ใช้ในการวิจัย 

  สถิตท่ีิใชใ้นการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เป็นสถิตพื้นฐาน (Basic statistics) ประกอบด้วย 

- ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) 

- ร้อยละ (Percent) 

 

ผลการวิจัย 

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิา  หลักการจัดการ 

scores 

Participation 

(5 points) 

Responsibility 

(5 points) 

Sharing the 

ideas altogether 

(5 points) 

Acceptance of 

ideas of others 

(5 points) 

Total 

(20 points) 

 

�̅� S.D �̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. 

Pre-test 4.69 0.82 4.60 0.84 4.70 0.75 4.67 0.75 18.65 3.09 

Post-test 4.99 4.26 4.96 9.00 4.97 5.88 4.99 5.16 19.91 19.47 

 

จากตารางแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการจัดการ พบวา่ นักศกึษาท่ีได้รับ

การการเรียนโดยใช้กระบวนการกลุ่มมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน โดยนักศึกษามีผล

คะแนนทดสอบก่อนเรียนโดยเฉลี่ย 8.05 คะแนน และคะแนน  ทดสอบหลังเรียนโดยเฉลี่ย 13.26 คะแนน โดยมีจ านวน

นักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 จ านวนเพิ่มขึ้นกว่าก่อนเรียนจาก 8 คนเป็น 43 คน ซึ่งคะแนนก่อนและหลังเรียน

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ซึ่งสอดคล้องกับ  Theodora De Baz (2001) ได้ศึกษาผลของการ

เรียนโดยใช้ประบวนการกลุ่มต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทัศนคติทางการเรียนการสอนโดยเปรียบเทียบกับการ
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สอนแบบดั้งเดิมของนักศกึษา พบวา่นักเรียนท่ีเรียนโดยใชก้ระบวนการกลุ่มมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่นักศึกษา

ท่ีเรียนแบบดั้งเดิม 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า การจัดการเรียนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม วิชา หลักการจัดการ  

ระดับชั้นปวส. 2  ระหว่างเรียนผู้วิจัยให้นักศึกษาท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ประเมินการปฏิบัติการ

การน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน  ท าแบบทดสอบย่อยใน นักศึกษาประเมินตนเองและเพื่อนในการท างานโดยใช้

กระบวนการกลุ่ม  ผลการวจิัยพบวา่ นักศกึษาท่ีมีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 มจี านวน

เพิ่มขึ้นจาก 8 คนเป็น 43 คน แตกต่างจากคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นักเรียนมีการใช้

กระบวนการกลุ่ม  ทักษะการน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน และมีคะแนนทดสอบท้ายคาบเรียนท่ีเพิ่มมากขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง นักศึกษาส่วนใหญ่พอใจกับการสอนรูปแบบนี้ มีการช่วยเหลือกลุ่ม ความรับผิดชอบ การแสดงความคิดเห็น

การรับฟังความคิดเห็นหลังการเรียนแบบร่วมมือโดยเฉลี่ยสูงขึน้และนักศึกษามีความสัมพันธ์ภายในห้องเรียนเพิ่มขึ้น  

ซึ่งสอดคล้องกับ วีรพงษ์ สุทาวัน และพิมพ์พิณ ค าเพ็ง (2559) พบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนในการสอนรายวิชา

โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่องานวิจัย โดยคะแนนเฉลี่ยของประชากรท่ีได้เรียน โดยการใช้กระบวนการกลุ่มควบคู่

กับการฝึกปฏบัิติได้คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบฝึกหัดระหวา่งเรียน และแบบทดสอบท้ายบทเรียน คือ 82.50/95.00 

สูงกว่าเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดไวค้ือ 80/80 และการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนรายวชิา

โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่องานวิจัย โดยการใชก้ระบวนการกลุ่มควบคู่กับการฝึกปฏิบัต ิวเิคราะห์ขอ้มูลหาค่า t-

test แบบ Dependent Sample ผลคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนสูงกวา่คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05  

นอกจากนี้การเรียนแบบการใชก้ระบวนการกลุ่ม  ยังเป็นวธีิหน่ึงท่ีสามารถเพิ่มทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น 

โดยกระตุ้นให้นักศึกษา มีการช่วยเหลือกลุ่มอย่างเต็มความสามารถ  มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

แสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มด้วยเหตุผล และรับฟังความคิดเห็นด้วยใจท่ีเป็นกลางดีขึ้น สามารถกระตุ้น

ให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และพัฒนาทักษะทางสังคม  และทักษะการร่วมมือในช่วยกันท างานจนงาน

ส าเร็จข้อเสนอแนะส าหรับอาจารย์ผู้สอน 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้สอนควรควบคุมการจัดการเรียนการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ีก าหนด 

2. ผู้สอนควรกระตุ้นให้นักศึกษา ศึกษาค้นคว้าเนื้อหามาก่อนล่วงหน้า เพื่อท่ีจะท าความเข้าใจเนื้อหาที่เรียน

ในหอ้งได้งา่ยขึน้ 
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ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรยีนรู้ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิรยิาลัยนครสวรรค์  

รายวิชา 3201–2007 โครงการ โดยใช้แบบชุดซ่อมเสริม เรื่องการค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม 

THE STUDENTS’ LEARNING ACHIEVEMENT DEVELOPMENT AT VIRIYALAINAKHONSAWAN 

 VOCATIONAL COLLEGE IN THE COURSE OF 3201-2007 PROJECT 

WITH THE REMEDIAL TRAINING 

 
อลสิา  จันทรังสีวรกล1 

 

บทคดัย่อ 

การวจิัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชงิทดลอง มวีัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชแ้บบชุดซ่อม

เสริม เร่ืองการค านวณภาษมีูลค่าเพิ่ม วชิา ภาษีอากร ของนักศกึษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง กลุ่มตัวอยา่งที่

ใชค้ือ นักศกึษาระดับช้ัน ปวส.1 แผนกบัญชี ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ วชิา การบัญชภีาษีอากร ใน

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จานวน 32 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการ

บัญชภีาษีอากร รหัสวชิา 3201 – 2007 เร่ืองการค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม แบบชุดซ่อมเสริมและแบบทดสอบ วเิคราะห์

ข้อมูลโดยใช้สถิติการหาค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

แบบชุดซ่อมเสริมมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 

ค าส าคัญ:  ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้  การเรียนแบบลงมอืปฏบัิติ 

 

ABSTRACT 

 This research is experimental research. The objective of this research wants to develop the learning 

result, to use paper form the vat value add tax, taxation accounting subject from student’s Viriyalai Vacation 

College Nakhonsawan, high vocational certificate1, Accounting major, term1/2561, total 32 people. The methods 

to use in the research was vat tax learning form, 3201-2007 code, the vat value add tax. By the paper form and 

paper test has to analyze and to use the chart and average for research. The result of this research show the 

student has got high score learning after to learn from the paper form and paper test. 

  

Keywords: Learning Achievement / Practical Learning Technique 

  

 

 

 

 

                                                           
1อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบัญชี วทิยาลัยอาชีวศกึษาวิริยาลัยนครสวรรค์ 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การบัญชีเป็นวิชาที่มคีวามส าคัญวชิาหนึ่ง เนื่องจากข้อมูลทางบัญชมีีประโยชน์ตอ่บุคคลหลายด้าน เช่น เป็น

ข้อมูลท่ีใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ หรือทางเศรษฐกิจ ดังนั้นบัญชีจึงเป็นวิชาท่ีมีความส าคัญในชีวิตประจาวันของ

บุคคลหลายฝ่าย การเรียนรู้วิชาบัญชี จึงเน้นท้ังด้านความรู้ ความจ า ความเข้าใจ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และ

การค านวณ ซึ่งมีลักษณะท่ีคอ่นข้างยากในการเรยีน ถ้าผู้เรียนไม่เข้าใจในบทเรียน จะมผีลทาให้เกิดความเบ่ือหน่ายใน

การเรียนบัญชี ผู้สอนจึงควรน ากระบวนการวิจัยมาแก้ปัญหาและพัฒนาผู้ เรียนในชั้นเรียน เพื่อให้เกิดความรู้และ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดขีึน้  

จากการเรียนการสอน วิชา ภาษีอากร ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี  พบว่านักศึกษายังขาดความ

เข้าใจในเร่ืองของการค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้เรียนบางคนบางกลุ่มไม่สนใจเรียน และไม่เข้าใจเนื้อหาท่ีเรียน ผู้เรียน

เกิดความเบ่ือหน่ายขาดความสนใจเรียนรู้ไม่เข้าใจในเนื้อหาสาระส าคัญอย่างแท้จริง  ในเร่ืองการค านวณ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม เพราะในชีวิตประจ าวันผู้เรียนต้องมีความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการคิดค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม เรียกย่อๆ 

ว่า (Vat) ได้ ผู้สอนจึงเล็งเห็นความส าคัญจึงใช้วิธีสอนแบบบรรยาย และสาธิตตัวอย่างประกอบ และถ่ายทอดความรู้ 

ให้แก่ผู้เรียน โดยการแบ่งเนื้อหา และวิธีการค านวณเป็นชุดเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้เรียน นอกจากนี้ผู้สอนได้

ศกึษาค้นคว้าเนื้อหาที่ทันสมัยมาให้กับผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมคีวามรู้ในการจัดท าภาษมีูลค่าเพิ่มอยา่งถูกตอ้ง 

ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ืองการค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้วิจัยจึงได้

จัดท าแบบชุดฝึกและชุดซ่อมเสริม ขึ้นมา เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ และฝึกทักษะทางบัญชีของนักศึกษา ให้สามารถ

เรียนรู้โดยเกิดความเข้าใจ และทักษะในการค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้เพิ่มมากขึน้  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา การบัญชีภาษีอากร เร่ืองการค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยวิธีใช้แบบ

ชุดซ่อมเสริม ของนักศกึษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง ชัน้ปีท่ี 1 

 

ขอบเขตการวิจัย 

1. กลุ่มตัวอยา่งประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาครัง้นี้ ได้แก่ นักศกึษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สูง ชัน้ปีท่ี 1 ห้อง 

1 และ ห้อง 5 ของวทิยาลัยอาชีวศกึษาวริิยาลัยนครสวรรค์ สาขาการบัญช ีจ านวน 32 คน  

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา เนื้อหาท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นรายวิชา การบัญชีภาษีอากร เร่ือง การค านวณ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยใชชุ้ดฝึกปฏบัิต ิทัง้หมด 5 ชุด และแบบชุดซ่อมเสริม  

 

กรอบแนวคิดวิจัย 

ตัวแปรตน้ ได้แก่ วธีิการเรียนโดยการใชชุ้ดซ่อมเสริม เร่ือง การค านวณภาษมีูลค่าเพิ่ม  

ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วชิา การบัญชภีาษีอากร  
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วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ได้แก่ นักศกึษาระดับช้ันระดับช้ันประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง ปีท่ี 1 จ านวน 132 คน 

กลุ่มตัวอยา่ง ได้แก่ นักศกึษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง ปีท่ี 1 สาขาวิชาการบัญช ีจ านวน 32 คน 

โดยการเลอืกแบบเจาะจง 

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ีประกอบด้วย  

(1) แผนการัดการเรียนรู้รายวชิา ภาษีอากร จ านวนท้ังสิ้น 12 แผน โดยการผ่านการตรวจสอบคุณภาพจาก

ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน พบวา่แผนมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (มคี่าเฉลี่ย 3.98) 

หนว่ยท่ี รายการสอน สมรรถนะ 
จ านวน

คาบ 

1 ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับภาษี แสดงความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับภาษี 4 

2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แสดงความรู้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 8 

3 เงินได้พึงประเมิน แสดงความรู้เงินได้พึงประเมิน 4 

4 เงินได้สุทธิ ค่าใชจ้่าย และคา่ลดหยอ่น แสดงความรู้เงินได้สุทธิ ค่าใชจ้า่ย  

และค่าลดหย่อน 

4 

5 การค านวณภาษเีงินได้บุคคลธรรมดา ค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 8 

6 วธีิการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แสดงวธีิการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 4 

7 นติบุิคคลที่ตอ้งเสียภาษีเงินได้ แสดงความรู้นติบุิคคลที่ตอ้งเสียภาษีเงินได้ 4 

8 การค านวณภาษเีงินได้นิติบุคคล ค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 

9 วธีิการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล แสดงวธีิการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 4 

10 ภาษีมูลค่าเพิ่ม แสดงความรู้ภาษีมูลค่าเพิ่ม 4 

11 การค านวณภาษมีูลค่าเพิ่ม ค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม 8 

12 ภาษีธุรกิจเฉพาะ แสดงความรู้ภาษีธุรกิจเฉพาะ 4 

 

(2) แบบชุดซ่อมเสริม เป็นแบบฝึกทักษะท่ีให้นักศึกษาท า โดยผ่านการตรวจสอบด้านความเหมาะสมชอง

แบบฝึกจากผู้เชี่ยวชาญมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (มคี่าเฉลี่ย 3.98) 

(3) แบบทดสอบ ท่ีผู้วจิัยสร้างขึน้มลีักษณะแบบเขียนตอบ (อัตนัย) จ านวนท้ังสิ้น 3 ตอน ประกอบด้วย 

1. การบันทึกบัญชลีงในสมุดรายวันท่ัวไป 

2. การจัดท ารายงานภาษีซือ้ – ภาษีขาย 

3. การจัดท ารายงานแสดงภาษมีูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) 

โดยแบบทดสอบผ่านการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญด้านความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของ

การวัด พบวา่มีความสอดคล้องกันอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00  

 

 



 
 

167 
 
 

 วิธีการทดลอง 

 แบบแผนการทดลอง 

 ในการด าเนินการทดลองคร้ังนี้ผู้วิจัยใช้แบบแผนในการทดลองกลุ่มเดียว สอบก่อนและหลังการใช้ชุดซ่อม

เสริม (One-group Pre-test Post-test Design) 

T1 O T2 

 

T1 หมายถงึ ด าเนินการทดสอบก่อนใชแ้บบชุดซ่อมเสริม 

    O หมายถึง จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้บบชุดซ่อมเสริม 

T2 หมายถงึ ด าเนนิการทดสอบหลังใช้แบบชุดซ่อมเสริม 

ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Quasi-experimental Research) โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้เทคนิควิธีสอนแบบลงมือปฏิบัติท้ัง 5 ด้าน และมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังการทดลอง  ซึ่งผู้วิจัยได้

ด าเนนิการทดลองดังนี ้

1. ก่อนการทดลองท าการทดสอบ (Pre-Test) กลุ่มประชากรตัวอยา่งทัง้หมดโดยใช้แบบทดสอบทดสอบก่อน

เรียน 

 2. ด าเนนิการทดลอง โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้บบชุดซ่อมเสริม 

 3. หลังการทดลอง ท าแบบทดสอบหลังการทดลอง (Post-Test) โดยใช้แบบทดสอบหลังการทดลอง (Post-

Test) ชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนการทดลอง (Pre-Test) 

 4.  วเิคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามทัง้แบบทดสอบท้ัง Pre-Test และ Post-Test 

การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวจิัยเชิงทดลอง โดยผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนในการด าเนนิการ

ดังนี้  

1. ผู้วิจัยวัดความรู้พื้นฐานเดิมของนักศึกษาก่อนจัดการเรียนการสอน โดยท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-

test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิเร่ือง การค านวณภาษมีูลค่าเพ่ิม กับกลุม่ตัวอย่าง 

2. ผู้วิจัยด าเนินการสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้  เร่ืองการค านวณ 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กับนักศกึษา สาขาการบัญชี ระดับ ปวส.1 จ านวน 32 คนในชัน้เรียนร่วมกัน  

3. ชว่งเวลาหลังเลิกเรียน ผู้วิจัยให้นักศกึษาสาขาการบัญชรีะดับ ปวส.1 จ านวน 32 คน ท าแบบชุดซ่อมเสริม 

เร่ืองการค านวณ ภาษีมูลค่าเพิ่ม  

4. หลังจากการให้นักศกึษา ท าแบบชุดซ่อมเสริม เร่ืองการค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม แล้ว ผู้วิจัยให้นักศึกษาท า

การทดสอบภายหลังการใชแ้บบชุดซ่อมเสริม (Post-test) โดยใชแ้บบทดสอบคู่ขนาน  

5. น าคะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการใช้แบบชุดซ่อมเสริม

ของนักศกึษา ระดับ ปวส.1 มาหาค่าเฉลี่ย 
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ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลพิจารณาจากการท าแบบทดสอบก่อนท าแบบฝึกทักษะ  และการท า

แบบทดสอบหลังจากท าแบบชุดซ่อมเสริม และน าผลท่ีได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ผ่านร้อยละ ดังนี้ 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนการท าแบบทดสอบก่อนและหลังทาแบบชุดซ่อมเสริม เร่ือง การค านวณ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ของนักศกึษาระดับชัน้ ปวส.1 จ านวน 32 คน 

ล าดับ ชื่อ - สกุล 

คะแนนทดสอบ

ก่อนท าแบบฝึกหัด  

คะแนนทดสอบ

หลังท าแบบฝึกหัด  
คะแนน

ความก้าวหน้า 

 เกณฑ์ท่ีก าหนด  

(10 คะแนน) (10 คะแนน) ( 60% ขึ้นไป) 

คะแนน 
ร้อย

ละ 
คะแนน 

ร้อย

ละ 

คะแน

น 

ร้อย

ละ 
ผ่าน 

ไม่

ผ่าน 

1 นายศักดิ์สิทธิ ์ เอี่ยมสอาด 5 50 9 90 4 40 ✓   

2 นางสาวอนุธิดา ปากิม 2 20 6 60 4 40 ✓   

3 นางสาวอภิษฐา บูรณะสมบัติ 3 30 6 60 3 30 ✓   

4 นางสาวชนนกิานต ์ แก้วส่องศกึ 3 30 6 60 3 30 ✓   

5 นางสาวนงชนก กิจวณิชนิยม 3 30 6 60 3 30 ✓   

6 นางสาววิภาว ี กล้าสาริกิจ 4 40 9 90 5 50 ✓   

7 นางสาววิไล ล าเภา 6 60 9 90 3 30 ✓   

8 นางสาววิภาดา เยาวบุตร 5 50 6 60 1 10 ✓   

9 นางสาวจุฑารัตน์ คงสวัสดิ ์ 6 60 9 90 3 30 ✓   

10 นางสาวสกุัญญา พัทวี 4 40 10 100 6 60 ✓   

11 นางสาวหทัยภัทร แถมสขุ 4 40 10 100 6 60 ✓   

12 นายนครินทร์ แซ่ลอ 3 30 8 80 5 50 ✓   

13 นายธนนันท์ วันค า 4 40 10 100 6 60 ✓   

14 นายสบืศักดิ ์ บุญช ู 3 30 9 90 6 60 ✓   

15 นางสาวสุพัตรา สุคันทชาต ิ 4 40 9 90 5 50 ✓   

16 นางสาวพิมพ์ประภา เจตเขตกิจ 5 50 9 90 4 40 ✓   

17 นางสาวจุฑามาศ ทองค าสมัฤทธิ ์ 6 60 8 80 2 20 ✓   

18 นายธนทัต ฉิมมา 6 60 8 80 2 20 ✓   

19 นางสาวปิยะฉัตร ย้ิมละมัย 7 70 10 100 3 30 ✓  

20 นางสาวกัณทิมา กุยขุนทด 6 60 9 90 3 30 ✓  

21 นางสาวสิริพร มะไลไธสง 6 60 9 90 3 30 ✓   

22 นางสาวประภาศิริ แจ้งถิ่นป่า 4 40 7 70 3 30 ✓   

23 นางสาวณัฐธยาน์ กิตต ิ 5 50 8 80 3 30 ✓   
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ล าดับ ชื่อ - สกุล 

คะแนนทดสอบ

ก่อนท าแบบฝึกหัด 

คะแนนทดสอบ

หลังท าแบบฝึกหัด 
คะแนน

ความก้าวหน้า 

เกณฑ์ท่ีก าหนด 

(10 คะแนน) (10 คะแนน) ( 60% ขึ้นไป) 

คะแนน 
ร้อย

ละ 
คะแนน 

ร้อย

ละ 

คะแน

น 

ร้อย

ละ 
ผ่าน 

ไม่

ผ่าน 

24 นางสาวกนกวรรณ โพธิ์อุไร 2 20 8 80 6 60 ✓   

25 นางสาวพิมรพัฒน ์ หมีเทพ 3 30 9 90 6 60 ✓   

26 นางสาวศศิภา ฮะลิม้ 3 30 8 80 5 50 ✓   

27 นางสาวสุทธิดา กิลาโส 3 30 8 80 5 50 ✓   

28 นางสาวสุวภทัร ถมยา 4 40 9 90 5 50 ✓   

29 นางสาวสมฤทัย แย้มด ี 6 60 9 90 3 30 ✓   

30 นางสาวขวญัจิรา ถินยศ 5 50 8 80 3 30 ✓   

31 นางสาวพัชรี คชรัตน์ 6 60 8 80 2 20 ✓   

32 นางสาวทัศนีย์ ศรีสวัสดิ ์ 4 40 9 90 5 50 ✓   

 เฉลี่ย 4.37 
43.7

5 
8.31 83.13 3.94 39.38   

 

จากการตารางเปรียบเทียบการท าแบบทดสอบ พบว่า นักศึกษาจ านวน 32 คน ท าแบบทดสอบได้ถูกต้อง

มากขึ้น เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด คือเกณฑ์ผ่านต้องได้คะแนน 60 % ขึ้นไป โดยจากผลการทดสอบ คะแนนของ

นักศึกษาก่อนการใช้แบบชุดซ่อมเสริม มีค่าเฉลี่ยท้ังหมด เท่ากับ ร้อยละ 43.75  และคะแนนของนักศึกษาหลังการใช้

แบบชุดซ่อมเสริม มคี่าเฉลี่ยท้ังหมดเท่ากับ ร้อยละ 83.13 ผลสรุปคือ นักศกึษาผ่านเกณฑ์ 32 คน จากจ านวนท้ังหมด 

32 คน หรือผ่าน 100 % ซึ่งแสดงว่าแบบชุดซ่อมเสริม ท่ีใช้ในการแก้ปัญหา เป็นเคร่ืองมือท่ีท าให้นักศึกษามีความรู้

มากขึ้น ส่งผลให้นักศกึษาผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด  

 

อภปิรายผลการวิจัย 

1. แบบชุดซ่อมเสริม เร่ืองการค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม รายวิชา การบัญชีภาษีอากร รหัสวิชา 3201 - 2007 

ส าหรับนักศกึษา สาขาการบัญชี ระดับช้ัน ปวส.1 ท่ีผู้วจิัยได้สร้างขึน้ เมื่อน าไปใชแ้ลว้พบวา่ นักศกึษาให้ความสนใจใน

การท าแบบชุดซ่อมเสริม เป็นอย่างดี นักศกึษาเกิดความเข้าใจในการค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม มากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับ

นลินรัตน์ วิเศษวรพงศ์ ท่ีศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้แบบชุดซ่อมเสริม  เร่ืองการค านวณภาษี 

มูลค่าเพิ่ม ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พบว่าในการเปรียบเทียบการท าแบบทดสอบ นักศึกษาจ านวน 

8 คนท าแบบทดสอบ ได้ถูกต้องมากขึ้นซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดคือเกณฑ์ผ่านต้องได้คะแนน  60 % ขึ้นไป โดย

จากผลการทดสอบ คะแนนของนักศึกษาก่อนการใช้แบบฝึก มีค่าเฉลี่ยท้ังหมดเท่ากับ 2.63 หรือ 26.25 % และ

คะแนนของนักศกึษาหลังการใชแ้บบฝึก มคี่าเฉลี่ยท้ังหมดเท่ากับ 7.50 หรือ 75.00 % ผลสรุปคือ นักศกึษาผ่านเกณฑ์

ทุกคน ซึ่งแสดงวา่แบบฝึกทักษะท่ีใชใ้นการแกปั้ญหา เป็นเครื่องมือท่ีทาให้นักศกึษามคีวามรู้มากขึ้น ส่งผลให้นักศกึษา

ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
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2. การเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศกึษาก่อนการใช้และหลังการใช้แบบ

ชุดซ่อมเสริม โดยใช้แบบซ่อมเสริมชุดเดียวกัน ปรากฏว่าคะแนนของนักศึกษาทุกคนเพิ่มสูงขึ้น โดยค่าร้อยละของ

คะแนนเฉลี่ยก่อนใชแ้บบซ่อมเสริมเท่ากับ 43.75% และร้อยละของคะแนนเฉลี่ยหลังใชแ้บบซ่อมเสริมเท่ากับ 79.37% 

มีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สรุปได้ว่าแบบซ่อมเสริม เร่ืองการค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ท่ีสร้างและน าไปใช้

กับนักศกึษาสาขาบัญชี ระดับ ปวส.1 ท าให้นักศกึษาเกิดความเข้าใจและมีการเรียนรู้เพิ่มขึ้น  

 

ข้อเสนอแนะ 

การใช้ชุดแบบซ่อมเสริม ควรมีชุดแบบซ่อมเสริม ท่ีมีความหลากหลาย และควรค านึงถึงความรู้ของผู้เรียน 

เพื่อจะได้ใชแ้บบซ่อมเสริมอย่างเหมาะสม  
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การบรหิารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอแม่วงก์               

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ตามทัศนคติของครู 

CHANGE MANAGEMENT OF SCHOOL IN MAE WONG DISTRICT UNDER NAKHON SWAN 

PRIMARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 2 ACCORDING IN ATTITUDE OF TEACHER 

 
อภิชญา  ใชไ้หวพริบ1 และทินกร  พูลพุฒ2 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาค้นคว้าคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษาระดับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน

และเพื่อเปรียบเทียบระดับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 2  ตามทัศนคติของครู ตามความคิดเห็นของ ครู ต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงใน

สถานศึกษา 4  ด้าน ได้แก่  ด้านโครงสร้าง  ด้านเทคโนโลยี  ด้านบุคลากร  และด้านวัฒนธรรม กลุ่มประชากรท่ีใช้

ศกึษาค้นคว้าคร้ังน้ี ได้แก่ ครูในสถานศึกษาอ าเภอแมว่งก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์   

เขต 2 โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอยา่งจากตามตาราง Krejcie and Morgan และท าการสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีการจับ

สลากตามสัดส่วนของขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 175 คน จาก 28 โรงเรียน 4 สาขา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น

แบบสอบถาม ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.88  สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และค่าสว่น

เบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบวา่ 

  1. การบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครสวรรค์ เขต 2 ตามทัศนคติของครู ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ทุก ๆ ด้านมี การ

บริหารอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ ด้านโครงสร้าง ด้านเทคโนโลยี  ด้านวัฒนธรรม และด้าน

บุคลากร 

 2. การเปรียบเทียบระดับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ตามทัศนคติของครู จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ใน

การปฏบัิตงิาน โดยภาพรวมไม่พบความแตกตา่ง แตก่ารจ าแนกตามกลุ่มโรงเรียน มคีวามแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคญั

ท่ี 0.05 

 

ค าส าคัญ: การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
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ABSTRACT 

The purposes of the study was to study and compare the  transformational administration of schools in 

Mae Wong District under Nakhon Sawan Primary Educational Service Area Office 2 according to attitude of teacher 

of teachers  toward four aspects of Structure, Technology, Human and Culture . The representative sample was 

randomly selected from the population of teachers in Mae Wong district under Nakhon Sawan Primary Educational 

Service Area Office 2. according to attitude of teacher The sample of 175 out of 28 schools and 4 branch schools 

teachers was formed by means of Krejcie & Morgan table. The study tool was a 5-point rating scale questionnaire, 

with a reliability coefficient of 0.88 The statistics used were frequency, percentage, mean (x̅), standard deviation 

(S.D.). 

 The findings were as follows:  

 1. Overall, the transformational administration of schools in Mae Wong District under Nakhon Sawan 

Primary Educational Service Area Office 2 according to attitude of teacher was at a high level. Ranking from 

highest to lowest were the aspects of Structure, Technology, Human and Culture, respectively. 

2. Comparison the opinion of transformational administration of school in Mae Wong District under 

Nakhon Sawan Primary Educational Service Area Office 2 according to attitude of teachers in basic education by 

sex, edge level, Education level and Experience difference is statistically significant at the .05 level. 

 

Keyword: Change Management 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การเปลี่ยนแปลงก้าวส าคัญของการบริหารการศึกษาของไทยในด้านการกระจายอ านาจการจัดการศึกษา  

จึงให้มีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการท่ีด ี ตามที่ปรากฏในกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  ได้แก่ พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิ พ.ศ. 2545 มาตรา 39  ซึ่งบัญญัติให้กระทรวงกระจายอ านาจการ

บริหาร และการจัดการศึกษาท้ังด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป ไปยัง

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรงและพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 มาตรา 44 ซึ่งบัญญัติให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาท้ังด้านวิชาการ งบประมาณ 

การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานท่ัวไป ไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี

การศึกษาโดยตรง  หลักเกณฑ์และวธีิการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศกึษาให้เป็นไปตามท่ีก าหนด 

กฎกระทรวงฯ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ

กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศกึษาท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จใน  การกระจายอ านาจ ซึ่งมีหลักการท่ีส าคัญ

คือยึดและด ารงหลักเอกภาพด้านมาตรฐานและนโยบายการศึกษามีความเป็นอสิระและความคล่องตัวตัวการบริหาร

และการจัดการศึกษา รวมท้ังขีดความสามารถและความรับผิดชอบของผู้รับการกระจายอ านาจมุ่งเน้นการมสี่วนร่วม

ของชุมชน และมีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ี มุ่งให้เกิดผลส าเร็จอยู่ท่ีสถานศึกษามีความเข้มแข็งเพิ่มความคล่องตัวในการ

ด าเนินการกระจายอ านาจท้ัง  4 ด้าน ไปยังสถานศึกษามากท่ีสุดเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพให้แก่สถานศึกษา 

มอบหมายให้ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการเป็นผู้ตัดสินในเร่ืองนั้น ๆ โดยตรงและต้องปรับเปลี่ยนบทบาท
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หน้าท่ีเพื่อรองรับการกระจายอ านาจบริหารและการจัดการศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2550)  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี  12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้จัดท าขึ้นในช่วงเวลาของการ

ปฏิรูปประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้นโดยได้น้อมน า

หลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ  จึงเป็น

จุดเปลี่ยนท่ีส าคัญในการเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาตไิด้เนน้การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งคุณภาพ สังคมแหง่ปัญญา การ

เรียนรู้ให้ไปสู่สังคมสมานฉันท์ และเอื้ออาทรต่อกัน โดยยึดปรัชญาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงน าทาง  นอกจากนี้

ยังมีความเชื่อว่าการศึกษาไทยในศตวรรษท่ี  21  เป็นระบบการศึกษาท่ีมุ่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งภูมิ

ปัญญาการศึกษาเน้นพัฒนาคนไทยให้เป็นผู้สร้างมากกว่าผู้เสพ  ระบบการศึกษาเป็นระบบการเรียนรู้ดว้นตนเองอย่าง

ต่อเนื่องตลอดชีวิตสร้างคนให้มีความสุขกับการเรียนรู้ การศึกษานับเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญท่ีสุดในการพัฒนาคน 

เป้าหมายสูงสุดของการจัดการศึกษาของประเทศน้ัน  ล้วนมุง่สู่การพัฒนาคนให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมแหง่การ

เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข ดังนั้นจึงนับเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีทุกหน่วยของสังคมจะต้องจัดการศึกษา และ

บริหารการศึกษาให้สอดคล้องกับกระแสของการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน เป็นองค์กรส่วนกลางท่ีมีการบริหารแบบศูนย์รวมอ านาจ และจากการท่ีได้ทีมีการปฏิรูปการศึกษาและมกีาร

ประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาขึ้นใช้ในปี

การศึกษา 2550 นั้น ทางส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้มีการประกาศส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่ือง การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการและคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 เป็นต้นมาจากหลักการ ดังกล่าวข้างตน้ ผู้วิจัยจึงเห็นวา่ปัจจัยหลักท่ี

สามารถส่งผลให้การบริหารการเปลี่ยนแปลงจึงประกอบด้วย ด้านโครงสร้าง ด้านเทคโนโลยี ด้านบุคลากร และด้าน

วัฒนธรรม ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น ปัจจัยภายนอกและปัจจัยใน  ปัจจัยภายนอกได้แก่ระบบ ICT บางสถานท่ีอาจจะ

พบระบบ ICT ท่ีหล้าช้าไม่ทันต่อการใช้งาน สื่อใช้ได้ไม่ดีพอ ส่วนปัจจัยภายในท่ีส่งผลกระทบต่อการบริหารได้แก่ ครู 

อาจจะมทัีศนคติท่ีแตกต่างกันไป นักเรียนมผีลการเรียนท่ีแตกต่าง 

จากความส าคัญของการบริหารสถานศึกษาตามหลักการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาซึ่งจะ

สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในอ าเภอแม่วงก์  จังหวัดนครสวรรค์  สังกัดส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 ตามทัศนคติของครู  ได้อย่างเป็นรูปธรรม  ดังนั้น ผู้วิจัยมีความ

ประสงค์ท่ีจะศึกษาแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ตามทัศนคติของครู มีแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา ในงาน 4 

ด้าน คือด้านโครงสร้าง ด้านเทคโนโลย ี ด้านบุคลากร  ด้านวัฒนธรรม  โดยใชแ้นวทางการบริหารอย่างไร 

  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอแม่วงก์ สังกัดส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 ตามทัศนคติของคร ู

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอแม่วงก์สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 ตามทัศนคติของครู โดยเพศ อายุ วุฒิการศึกษา 

ประสบการณ์ท างาน และกลุ่มสถานศึกษา 
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สมมตฐิานการวิจัย 

1. การบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน อ าเภอแม่วงก์สังกัดส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 ตามทัศนคติของครู อยู่ในระดับมากเมื่อเทียบกับเกณฑ์                                                             

 2. การบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน  อ าเภอแม่วงก์สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2  ตามทัศนคติของครู แตกตา่งกนัอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิ 0.05 เมื่อจ าแนกตาม

สถานภาพสว่นบุคคล 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 ขอบเขตดา้นเนื้อหา 

 เนื้อหาในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ประกอบด้วย ทฤษฎีการบริหาร การบริหารการเปลี่ยนแปลง 

โครงสร้างการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้ยดึแนวคิดของ (Bartol,Kathryn M.(1998)). 

เป็นกรอบในการก าหนดเนื้อหา 

 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

      ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ได้แก่ ครูในสถานศึกษาอ าเภอแม่วงก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2  จ านวน 303 คนจาก 28 โรงเรียน 4 สาขา 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้  ได้แก่ครูในสถานศึกษาอ าเภอแม่วงก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตามตาราง เครจซี่และมอร์แกน 

(Krejcie and Morgan) จากท่ีท าการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามกลุ่มโรงเรียนในอ าเภอแม่วงก์  ด้วยวิธีการจับสลากตาม

สัดสว่นของขนาดกลุ่มตัวอยา่ง ได้กลุม่ตัวอย่างจ านวน 175 คน จาก 28 โรงเรียน 4 สาขา 

ขอบเขตด้านตัวแปร 

 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา 

ประสบการณ์ท างาน และกลุ่มสถานศึกษา 

 ตัวแปรตาม ได้แก่ การบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา  ใน 4 ด้าน คือ ด้านโครงสร้าง ด้าน

เทคโนโลย ีด้านบุคลากร และด้านวัฒนธรรม 

 

กรอบแนวคดิวิจัย 

การวิจัยท าให้ทราบการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 ตามทัศนคติของครู  ดังภาพท่ี  1 ดังนี้  

(Bartol,Kathryn M.(1998). 
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   ตัวแปรอสิระ     ตัวแปรตาม 

      (Independent  Variables)                  (Dependent Variables) 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวจิัย 

 

วิธีด าเนนิการวิจัย 

การศึกษาเร่ืองการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานอ าเภอแมว่งก์  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2  ผู้ศึกษาได้ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวิทยาการวิธีวิจัย  และน าเสนอ 

วธีิด าเนนิการวิจัยตามล าดับดังนี้ 

1. เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย   

2. การเก็บรวบรวมขอ้มูล  

3. สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล รายละเอยีดดังนี้ 

เครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษา 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา คร้ังนี้ คือ แบบสอบถามการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ าเภอแม่วงก์  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2ประกอบด้วย 2 ตอนดังนี้ ตอนท่ี 1 

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การท างาน จ านวน 4 ข้อ 

ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอ าเภอแมว่งก์  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 

2มลีักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale)  ของลเิคอร์ท (Likert, 1976 :  p. 247)   

การสร้าง และหาคุณภาพเครื่องมอื 

 ผู้ศึกษาด าเนินการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือท่ีเป็นแบบสอบถามเพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย

ด าเนนิการตามขั้นตอนดังน้ี 

 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานการบริหารการเปลี่ยนแปลงใน

สถานศกึษาขั้นพื้นฐานอ าเภอแมว่งก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 

 2. ยกร่างแบบสอบถามเพื่อใช้รวบรวมข้อมูลการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศกึษาขั้นพื้นฐานอ าเภอแม่

วงก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 ก าหนดไว้เข้าสู่ประเด็นค าถามในรูปมาตรา

ส่วน 5 ระดับ (Rating scale) ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert) แล้วน าเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ จ านวน 39 

ข้อ  

สถานภาพส่วนบุคคล 

  1. เพศ 

  2. อายุ 

  3. วุฒิการศกึษา 

  4. ประสบการณท์ างาน 

  5. กลุ่มสถานศกึษา 

การบริหารการเปลี่ยนแปลงใน

สถานศกึษา 4 ด้าน ดังนี้ 

  1. ด้านโครงสร้าง 

  2. ด้านเทคโนโลยี 

  3. ด้านบุคลากร 

  4. ด้านวัฒนธรรม 
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3. น าแบบสอบถามท่ีแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์แล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ  เพื่อ

ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) และภาษาท่ีสื่อความหมายโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง

ระหว่างข้อค าถามกับระดับการปฏบัิต ิ(Index of Item Objective Congruence) แลว้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ

ผู้เชี่ยวชาญ  โดยก าหนดค่า IOC ตั้งแต่ 0.60  ขึ้นไปถือว่ามีความตรงเชิงเนื้อหา ผลการตรวจสอบพบว่าค่า IOC อยู่

ระหว่าง 0.60 – 1.00  จากนั้นน าแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try  Out) เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น 

เท่ากับ 0.88 

การเก็บรวบรวมข้อมูล   

ผู้วิจัยเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง  

สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   ใช้สถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ด้วยการหาความถี่  

(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานในอ าเภอแม่วงก์  จังหวัดนครสวรรค์  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2ด้วย

การหาค่าเฉลี่ย (Arithmetic mean) และค่าสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ตามแนวคดิของ Best (1959) 

 

ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาค้นคว้าเร่ืองการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน อ าเภอแม่วงก์  จังหวัด

นครสวรรค์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ตามทัศนคติของครู สรุปได้ดังนี้ 

1. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานในอ าเภอแม่

วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ตามทัศนคติของครู   โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านโครงสร้าง มีระดับความคิดเห็นมาก รองลงมาคือ ด้าน

วัฒนธรรม ด้านเทคโนโลย ีและด้านบุคลากร ตามล าดับ เมื่อแยกพิจารณารายดา้นปรากฏว่า 

1.1 ด้านโครงสร้างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า การออกแบบและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานท่ีมีความ

ทันสมัย รองรับภาระงานได้ดี มีระดับความคิดเห็นสูงสุด รองมาคือ การปรับปรุงกระบวนการในการปฏบัิติงานของบุคลากร

ในโครงสร้างใหม่ เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละบุคคล และการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์การ มรีะบบและกระบวนการท่ีชัดเจน มรีะดับความคดิเห็นต่ าสุด  

1.2 ด้านเทคโนโลย ีมรีะดับความคดิเห็นเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า การส่งเสริมเทคโนโลยเีชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อการปฏิบัตงิานของ

บุคลากร มีระดับความคดิเห็นสูงสุด รองมา การสง่เสริมเทคโนโลยเีชื่อมโยงเครอืขา่ยเพื่อการเรียนรู้ของบุคลากร และ 

การสนับสนุนการน านวัตกรรมใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรมีความต่อเนื่องและสม่ าเสมอ มีระดับความ

คิดเห็นต่ าสุด  

1.3 ด้านบุคลากร มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า การลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ มีระดับความคิดเห็นสูงสุด รองมา การประเมินสมรรถนะของบุคลากรภายหลังการเปลี่ยนแปลงได้

ข้อมูลท่ีครบถ้วนสมารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม  และการวงแผนอัตราก าลังเหมาะสมกับการ

เปลี่ยนแปลง มีระดับความคดิเห็นต่ าสุด 
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1.4 ด้านวัฒนธรรม มรีะดับความคดิเห็นเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบวา่ การด าเนนิงานช้ีแจงเมื่อเกิดการตอ่ต้านการเปลี่ยนแปลงมีระบบ

ท่ีชัดเจน มีระดับความคิดเห็นสูงสุด รองมา การสร้างบรรยากาศความไว้วางใจในการปฏิบัติงานใหม่ภายใต้การ

เปลี่ยนแปลง และการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นของครูผู้สอนและบุคลากรมีระบบท่ีชัดเจนและเป็นท่ียอมรับของทุก

ฝ่าย มรีะดับความคดิเห็นต่ าสุด  

2. การเปรียบเทียบระดับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอแม่วงก์ จังหวัด

นครสวรรค์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศกึษา 

ประสบการณ์ในการปฏบัิตงิาน และกลุ่มโรงเรียน พบวา่  

2.1 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน

อ าเภอแมว่งก์ จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษานครสวรรค์เขต 2 ตามทัศนคติของ

ครู จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่าการบริหารการเปลี่ยนแปลงใน

สถานศกึษา โดยภาพรวมไม่พบความแตกตา่งกัน 

2.2 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน

อ าเภอแมว่งก์ จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษานครสวรรค์เขต 2 ตามทัศนคติของ

ครู   จ าแนกตามกลุ่มโรงเรียน พบว่าสมรรถนะการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน โดยภาพรวมมีความแตกต่างกัน

อย่างมนีัยส าคัญที่ 0.05 

 

อภปิรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอ าเภอแม่วงก์  จังหวัดนครสวรรค์ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษานครสวรรค์เขต 2  ตามทัศนคติของครู  มปีระเด็นท่ีน ามาอภปิรายผล 

ดังนี้1. การบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในอ าเภอแม่วงก์  จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 ตามทัศนคติของครู  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ

งานวจิัยของ รัศมี เจรญิรัตน์ (2551) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศกึษา สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจังหวัดนครพนม พบว่าการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา  สังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดของผู้บริหาร ครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ เชดิศักดิ์ ศุภโสภณ (2553) ท่ีได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเลิศของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ พบว่า สภาพการบริหารการเปลี่ยนแปลงของงสถานศึกษา มีการก าหนดทิศทางการ

บริหารงานโดยค านึงถึงความต้องการ มีการวิเคราะห์งานหลักท่ีส าคัญและจ าเป็นของสถานศึกษา มีการจัดท าแผน

ประจ าปี การขับเคลื่อนกระบวนการบริหารเป็นแบบล่างขึ้นบน  มีโครงการสนับสนุนให้บุคลากรสามารถประเมนิผล 

และน ามาใชใ้นการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 

1. การบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในอ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 ตามทัศนคติของครู  องค์ประกอบใน 4 ด้าน 1) ด้าน

โครงสร้าง 2) ด้านเทคโนโลย ี3) ด้านคน 4) ด้านวัฒนธรรม เม่ือพจิารณารายด้านปรากฏ ดังนี้ 

1.1 การบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในอ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 ตามทัศนคตขิองครู  ด้านโครงสร้างมรีะดับความคิดเห็น

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครสวรรค์เขต 2 ได้มีการ
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ส่งเสริมนโยบายจัดบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้บริหารจะมีความช านาญในการปรับปรุงการ

บริหารมากกว่าผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะมีความรู้ด้านเทคนิคมากกว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างมักเกิดจากผู้บริหาร แต่

ควรเน้นการให้ความรู้การเจรจาต่อรอง และการมีส่วนร่วมของพนักงานมากกว่าการบังคับ เนื่องจากการบังคับอาจ

ก่อให้เกิดการต่อต้าน และส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงล้มเหลวได้ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจึงเป็นการ

เปลี่ยนแปลงท่ีริเร่ิมโดยผู้บริหารระดับสูงแต่ปฏิบัติโดยผู้ปฏิบัติงานระดับล่าง สอดคล้องกับแนวคิดของวันชัย มีชาติ 

(2548:310) ได้กล่าวไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์การจะมีส่วนสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ 

เพราะว่าหน้าท่ีทางด้านการจัดองค์การนั้นจะเป็นหน้าท่ีท่ีต่อเนื่องมาจากหน้าท่ีด้านการวางแผนองค์การ โครงสร้าง

ขององค์การจะเป็นสิ่งท่ีถูกน ามาใช้เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้นหน้าท่ีทางด้านการวางแผน การเปลี่ยนแปลง

ทางด้านโครงสร้างเพื่อพัฒนาองค์การนั้น จึงเป็นการกระท าทางด้านการบริหารท่ีพยายามจะปรับปรุงการปฏบัิตงิาน

ด้วยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างท่ีเป็นทางการของงานและความสัมพันธ์ทางด้านอ านาจหน้าท่ี และในขณะเดียวกันเรา

จะตอ้งยอมรับวา่โครงสร้างขององคก์ารดังกล่าวเป็นสิ่งท่ีก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางด้านตัวบุคคล การเปลี่ยนแปลงท่ี

มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ต่าง ๆนั้น อาจถูกต่อต้านจากสมาชิกขององค์การได้ สอดคล้องกับแนวคิดของสมยศ 

นาวีการ (2547:20) ได้กล่าวไว้ว่าในอดีตการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การจะมีลักษณะเป็นแบบแคบ ซึ่งจะมีสาย

การบังคับบัญชาค่อนข้างสูง ท าให้การสั่งการ การติดต่อสื่อสาร การตรวจสอบและการประเมินท าได้ไม่สะดวก แต่

ลักษณะโครงสร้างองค์การในปัจจุบันมแีนวโนม้จะออกมาในรูปแบบกว้าง มกีารกระจายอ านาจผู้บริหารระดับสูงลงมา

สู่ผู้ใต้บังคับบัญชามากขึ้น ท าให้การท างานสะดวกขึ้น มีอิสระ มีความคล่องตัว และสามารถแสดงความคิดเห็น หรือ

สร้างความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ได้โดยไม่ถูกจ ากัดในเร่ืองแนวความคิด  จึงท าให้พนักงานสามารถที่จะสร้างนวัตกรรม

ได้โดยไม่ผิดค าสั่งผู้บังคับบัญชา สอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550:425) สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

วุฒิชัย อนันต์วิจิตร (2551) ได้กล่าวไว้ว่าการด าเนินงานการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างของโรงเรียน

ยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมเห็นถึงประโยชน์ท่ีแต่ละบุคคลจะได้รับจากการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโรงเรียน และน าเสนอวิธีด าเนินการท่ีเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโรงเรียน 

ในด้านการสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยนื สอดคล้องกับงานวจิัยของ วิรัตน์ มาตันบุญ (2552) ได้ศึกษา

สภาพการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างองคก์ารของโรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชยีงใหม่ พบวา่ ในการเตรียมการบริหาร

การเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ่พบว่า มีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารการเปลี่ยนแปลงดา้น

โครงสร้างของโรงเรียน ก าหนดวัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโรงเรียน ตลอดจนจัดสรรงบประมาณ

ในการด าเนินการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโรงเรียน 

1.2 การบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในอ าเภอแม่วงก์  จังหวัดนครสวรรค์ สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 ตามทัศนคติของครู  ด้านเทคโนโลยีมรีะดับความคิดเห็น

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงโดยการน าวิทยาการใหม่ๆ มาใช้ในการท างาน เช่น 

ระบบเครื่องจักรอัตโนมัต ิ(Automation) ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System) เครื่องจักรใหม ่เครื่องมือใหม ่วธีิการ

ท างานแบบใหม ่เทคโนโลยใีหม่ๆ  เชน่ อนิเทอร์เน็ต และระบบงานใหม่ๆ มาใช ้สอดคล้องกับแนวคิดของ สุพาน ีสฤษฎ์

วานิช (2549:542-543) ได้กล่าวไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี (Technological Change) เป็นการมุ่งเน้นเพื่อ

ยกระดับและพัฒนา (M0difying) เทคโนโลยีองค์การในระบบการบริหารองค์การโดยพิจารณาปัจจัยด้านเคร่ืองมือ 

อุปกรณ ์และกระบวนการในการท างาน  ที่จะชว่ยให้สมาชกิในองค์การท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพมาก  

1.3 การบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในอ าเภอแม่วงก์  จังหวัดนครสวรรค์ สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 ตามทัศนคติของครู  ด้านคนมีระดับความคิดเห็นใน



 

179 
 

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้เนื่องมาจากคนหรือบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในองค์การ จะมีส่วนส าคัญในการพัฒนาละ

ขับเคลื่อนองค์การ การบริหารให้คนหรือบุคลากรเหล่านี้ท างานอย่างเต็มความสามารถ จะท าให้องค์การพัฒนาได้

อย่างเต็มท่ี สอดคล้องกับแนวคิดของ บุษกร วัชร  (2548:15-17) ได้กลา่วไวว้า่ การบริหารการเปลี่ยนแปลงเป็นเร่ืองท่ี

เกี่ยวข้องกับ คนเป็นพื้นฐาน  โดยมีท่ีมาจากค าจ ากัดความของค านี้ ซึ่งหมายถึงการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนให้

องค์การและบุคลากรสามารถท่ีจะปรับตัวและตอบรับการเปลี่ยนแปลงต่าง  ๆ ท่ีเกิดขึ้นในองค์การได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เนื่องจากผลลัพธ์ของการด าเนินการขององค์การมาจากผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ

โดยรวม ดังนั้นการบริหารจัดการเพื่อก่อให้เกิดการยอมรับในองค์การก็คือ การยอมรับของบุคลากรโดยรวม ไม่

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลการด าเนินงานขององค์การ เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ เกิดขึ้นได้อย่างบรรลุเป้าหมาย

และส่งผลดีต่อองค์การ องค์การต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้

สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา (2552:10-20) ได้

กล่าวไว้ว่าการด าเนินงานการบริหารการเปลี่ยนแปลงว่ามีกระบวนการในการจัดก าลังคน ผู้ท่ีจะมาปฏิบัติงานใน

โครงการเปลี่ยนแปลงนั้น ถือได้ว่าเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ซึ่งมีส่วนส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จของ

โครงการท้ังในแง่ของการด าเนินงาน และในแง่ของการสร้างการยอมรับการเปลี่ยนแปลงในหมู่สมาชิกขององค์การ 

ดังนั้น นอกจากความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีตามแผนการเปลี่ยนแปลงองค์การแล้ว ผู้น าการเปลี่ยนแปลงควรมี

คุณสมบัติด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น ความสามารถในการสื่อสาร ความกระตือรือร้น ความสามารถในการรับฟังความ

คิดเห็นของคนอื่น ความเป็นผู้ร่วมงานท่ีดี และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ 

ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา (2552:45-68) ได้กล่าวไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงบุคคล (People Change) ว่าเป็นการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเน้นท่ีสมาชิกองค์การ ซึ่งพิจารณาเพื่อการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติ ทักษะด้านภาวะผู้น า ทักษะด้าน

การสื่อสาร และลักษณะส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าการพัฒนาองค์การ 

(Organization Development : OD) สอดคล้องกับแนวคิดของ สุพาน ีสฤษฎ์วานิช  (2549:542-543) ได้กลา่วไวว้า่การ

เปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร ว่าอาจเป็นการเปลี่ยนในเชิงปริมาณ คือ การเพิ่มหรือลดก าลังคน หรือปรับเปลี่ยนในเชิง

คุณภาพ เช่น การพัฒนาปรับปรุงความรู้ ความสามารถการเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงาน เช่น การ

ติดต่อสื่อสาร หรือ การเปลี่ยนความสัมพันธ์ของกลุ่มงาน โดยการปรับเปลี่ยนอาจใช้การจัดอบรม พัฒนาความรู้และ

ทัศนคติหรือปรับพฤติกรรมเสียใหม่ แต่การเปลี่ยนในเชิงคุณภาพนี้ จะมีความยากกว่าการเปลี่ยนในเชิงปริมาณ ใน

การเปลี่ยนในเชิงคุณภาพของบุคลากร แนวคิดและเคร่ืองมือท่ีนิยมใช้จะเป็นเทคนิคในการพัฒนาองค์การ 

(Organzation Development หรือ OD) เป็นส าคัญ 

1.4 การบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในอ าเภอแม่วงก์  จังหวัดนครสวรรค์ สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษานครสวรรค์เขต 2ตามทัศนคติของครู   ด้านวัฒนธรรมมีระดับความคิดเห็น

ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีเป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบาย ท าให้บุคลากรหันมาให้

ความส าคัญกับการสร้างวัฒนธรรมในองค์กร เพื่อมุงหวังท่ีจะให้งานบรรลุเปาหมายขององค์กร และประการส าคัญ

การสร้างวัฒนธรรมท่ีดีในองค์กรอาจสามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรได้  สอดคล้องกับแนวคิดของ เสริม 

กัลป์นารัตน์ (2550:84-86) ได้ศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงกรณีศึกษาการเตรียมออกนอกระบบราชการของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า แรงผลักท่ีมผีลตอ่การเปลี่ยนแปลงได้แก่ นโยบายของรัฐ วัฒนธรรมองค์การ คู่แข่ง

ผู้น าองค์การ การประกันคุณภาพการศึกษา การเตรียมการทางด้านกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และการจัดการ

โครงสร้างองค์การ ส่วนแรงต้านท่ีมีผลการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ผู้มีส่วนได้เสีย สถานภาพบุคลากรและระบบการ

บริหารงานบุคคล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบงบประมาณและความไม่ชัดเจนในทิศทางต่อการเปลี่ยนแปลง
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ขององค์การ ซึ่งตอ้งมีการวางแผน และด าเนินการตอ่การบริหารการเปลี่ยนแปลงอยา่งเป็นระบบขั้นตอน เพื่อเพิ่มแรง

ผลัก และลดแรงตา้นต่าง ๆ ท่ีมีอยู ่

2. การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ใน

อ าเภอแมว่งก์  จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษานครสวรรค์เขต 2 จ าแนกตามเพศ 

อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏบัิตงิาน และกลุ่มโรงเรียน  

2.1 การเปรียบเทียบระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับการบรหิารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  ใน

อ าเภอแมว่งก์  จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 ตามทัศนคติของ

ครู  ด้านเพศ พบว่าทัศนะของครูผู้สอนในเร่ืองการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไม่พบความ

แตกต่าง ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากภาวะผู้น าของเพศท่ีมีรูปแบบการด าเนินชีวิตไม่ได้มีอิทธิพลให้เพศชาย หญิงมี

ความคิดเห็นในเชิงการบริหาร ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงในทางปฏิบัติ จึงท าให้มีความ

คิดเห็นท่ีไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวรรณา พันขัน (2546) ได้ศึกษาความคล้ายคลึงและความ

แตกต่างในด้านพฤติกรรมการบริหารงานระหว่างผู้บริหารงานระหว่างผู้บริหารโรงเรียนเพศหญิงและชาย สังกัด

ส านักงานประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า พฤติกรรมการบริหารงานโดยรวมคล้ายคลึงกัน แต่มีพฤติกรรม

บริหารงานท่ีแตกต่างกันในเร่ืองการตัดสินใจในการบริหารงานโดยท่ัวไป เช่น การใช้ภาวะผู้น า ผู้บริหารชาย ตาม

ความคิดเห็นผู้ให้ข้อมูล มีความเด็ดขาดในการตัดสินใจ มีเหตุผล มีข้อมูลในการตัดสินใจมากกว่าผู้หญิง แต่ส าหรับ

การใช้ถ้อยค า วาจาและน้ าเสียงในการปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรในโรงเรียนนั้นพบว่า ผู้บริหารหญิงส่วนใหญ่ใช้วาจา 

และมีน้ าเสียงท่ีนุม่นวลกว่าผู้บริหารชาย สอดคล้องกับงานวจิัยของ มานติย์ ไชยกิจ (2551) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ บทบาท

หน้าท่ีผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาเพศชายและเพศหญิงตามทรรศนะของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

พิษณุโลก เขต 1 พบว่า โดยภาพรวมผู้บริหารสถานศึกษาเพศชาย มีบทบาทหน้าท่ีผู้น าอยู่ในระดับมาก เมื่อ

เปรียบเทียบบทบาทหน้าท่ีผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาเพศชายและเพศหญิงตามทรรศนะของครู สังกัดส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าแตกต่างกัน 2 ด้าน จาก

ท้ังหมด 4 ด้าน เมื่อเปรียบเทียบบทบาทหน้าท่ีของผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาเพศชายและเพศหญิงตามทรรศนะ

ของครูชาย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบบทบาท

หนา้ที่ผู้น าของผู้บริหารสถานศกึษาเพศชายและเพศหญิงตามทรรศนะของครูหญิง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

พิษณุโลก เขต 1 โดยภาพรวมไม่แตกต่าง แต่เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า แตกต่างกัน 1 ด้าน จาก ทั้งหมด 4 ด้าน 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ กัมปนาท มสีวนนลิ (2545) ได้ศึกษาความพึงพอใจของครูต่อวธีิการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม พบว่า ครูชายและครูหญิง มีความพึงพอใจต่อ

วธีิการแก้ปัญหาความขัดแยง้ของผู้บริหารโรงเรียน แตกตา่งกันอย่างมนีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับ

งานวจิัยของ วรัิตน์ สายสุด (2549) ได้ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พงึประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตาม

ทัศนะของข้าราชการครูและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอ านาจเจริญ 

พบว่า ข้าราชการครูและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีเพศต่างกัน มีทัศนะต่อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ

ผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

2.2 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ในอ าเภอแม่วงก์  จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 ตามทัศนคติ

ของครู  ด้านอายุ พบว่าการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านอายุ ไม่พบความแตกต่างกันท่ีเป็น

เช่นนี้ อาจเนื่องมาจาก อายุของครูผู้สอนแต่และคนไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานแม้ว่าช่วงของอายุจะแตกต่างกันก็ตาม 
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แตไ่มท่ าให้วุฒภิาวะทางความคิดในการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กรแตกตา่งกันแตอ่ย่างใด จึงท าให้ความคดิเห็น

ท่ีออกมาไม่มคีวามแตกตา่งกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ ทวศีักดิ์ สูทกวาทิน (2548) ได้กลา่วไวว้า่เจตคติเกี่ยวกับการ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองคก์ารเพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการแขง่ขัน ของครูกลุ่มบูรพา พบวา่ครูผู้สอนท่ีมีอายุ

ท่ีไม่แตกต่างกันต่างมคีวามคิดเห็นท่ีท าให้มเีจตคติท่ีไม่แตกต่างตอ่การบริหารการเปลี่ยนแปลง 

2.3 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ในอ าเภอแม่วงก์  จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 ตามทัศนคติ

ของครู  ด้านระดับการศึกษา  พบว่าการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในด้านระดับการศึกษาไม่

พบความแตกต่าง  ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากปัจจัยทางด้านการศึกษา ไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจในเชิงของการ

บริหาร เช่นกัน  จึงท าให้ความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาจึงท าให้มีความคิดเห็นท่ีไม่แตกต่างกัน สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ อรุณวรรณ นาคทองดี (2549) ท่ีพบว่า ระดับการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาบุคลากรสู่ความ

เป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ท่ีมีวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการบริหารงานไม่ต่างกัน มีระดับการ

ปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาบุคลากรท่ีไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประสงค์ หอมชื่น (2548) ได้

ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนท่ีบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา 

ส านักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ครูโรงเรียนประถมศกึษา ส านักงานเขตบางขุนเทียน สังกัด

กรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนท่ีบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ

สถานศึกษาโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านผู้น าการเปลี่ยนแปลง ผู้น าทางวิชาการ ผู้น าทางจริยธรรมและผู้น าด้าน

ชุมชน อยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบตามระดับการศึกษา ครูท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนท่ีบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

2.4 การเปรียบเทียบระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  ใน

อ าเภอแมว่งก์  จังหวดันครสวรรค์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 ตามทัศนคติของ

ครู  ด้านประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่าการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไม่พบความ

แตกต่าง ท่ีเป็นเช่นนี้อาจ เนื่องมาจากครูท่ีมีประสบการณ์การในการปฏิบัติงาน ปกติ ไม่ได้ส่งผลต่อความคิดเห็นต่อ

การบริหารของผู้บริหารโรงเรียนจึงท าให้ผลการเปรียบเทียบท่ีปรากฏออกมาท่ีไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ ลัดดาวัลย์ วิเศษภูติ (2549) ได้ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ตามทัศนคตขิอง

ครูผู้สอนโรงเรียนสฤษดิเดช สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จันทบุรี เขต 1 พบว่าครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์การ

ท างานต่างกันมีทัศนคติเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ  ณัฐิดา แสนสิงห์ (2548) ได้ศึกษาทัศนคติของผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีมีต่อคุณลักษณะผู้น าของกลุ่ม

บริหารโรงเรียนมัธยมศกึษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จังหวัดนครราชสมีา เขต 1 พบวา่ผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีมี

ระยะเวลาในการปฏบัิตริาชการไม่ตา่งกัน มทัีศนคติในดา้นคุณลักษณะผู้น าของกลุม่ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศกึษาของ

ตนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรงค์  จันทรา (2549) ได้ศึกษา

ผลกระทบของประสิทธิผลการบริหารการเปลี่ยนแปลงท่ีมีต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร ส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดอุดรธานี พบว่า บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในการท างานไม่แตกต่างกัน มี

ความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีประสิทธิผลการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยรวม ด้านข้อมูลย้อนกลับจากการส ารวจ 

ด้านการสร้างทีม ด้านการพัฒนาระหว่างกลุ่ม ด้านการปรับรื้อระบบ ด้านองค์การนวัตกรรม และด้านองค์การแห่ง

การเรียนรู้แตกต่างกัน สอดคลอ้งกับงานวจิัยของ กัมปนาท มีสวนนลิ (2545) ได้ศึกษาความพึงพอใจของครูต่อวธีิการ

แก้ปัญหาความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม พบว่า ครูท่ีมี
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ประสบการณ์ในการสอนไมต่่างกัน มีความพึงพอใจต่อวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนไม่แตกตา่ง

กันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2.5 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ในอ าเภอแม่วงก์  จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 ตามทัศนคติ

ของครู  ด้านกลุ่มโรงเรียน พบว่าด้านโครงสร้าง ด้านเทคโนโลยี ด้านบุคลากร และด้านวัฒนธรรมแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ท่ีเป็นเชน่นี้อาจเนื่องมาจากบริบทของกลุ่มโรงเรียนท่ีต้ังของโรงเรียนในกลุ่ม มคีวาม

แตกต่างกันท้ังขนาดของโรงเรียนและความหา่งไกลในพื้นท่ีมีความยากล าบากในการคมนาคม และปัจจัยแวดลอ้มอื่น 

ๆ  จึงท าให้บุคลากร มคีวามคิดเห็นแตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรัิตน์ สายสุด (2556) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาพบว่าจ านวนครู และขนาดของโรงเรียนในแต่ละกลุ่ม

โรงเรียนไม่เท่ากัน  บริบท สภาพแวดล้อมของโรงเรียนต่างกัน ส่งผลให้ปัจจัยไม่เอื้อตอ่การบริหารการเปลี่ยนแปลง 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 จากผลการวิจัยเร่ืองการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอ าเภอแม่วงก์  จังหวัด

นครสวรรค์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2  พบวา่ 

 1. โรงเรียนควรมีการวางแผนอัตราก าลังให้ชัดเจนโดยให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน

เนื่องจากผลการศึกษายังอยูใ่นระดับท่ีน้อยกวา่ด้านอ่ืน ๆ 

 2. โรงเรียนควรน าการพัฒนาการบริหารการเปลี่ยนแปลงตามโครงสร้างมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม และมีการ

เปลี่ยนแปลงอยูเ่สมอ  

 3. ควรให้ความส าคัญเร่ืองการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท้ัง 4 ด้าน เพื่อเป็นการ

พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนในกลุ่มได้พัฒนาขึน้อยา่งทัดเทียมกัน 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาปัจจัยในการพัฒนาบุคลากรกลุ่มโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งสามารถส่งเสริมสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

2. ควรศกึษาปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่การเข้มแข็งให้กับกลุม่โรงเรียนให้สมารถปฏิบัตงิานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ทันต่อการเปลีย่นแปลงเนื่องจากผลการเปรียบเทียบยังพบความแตกตา่งทางสถิติ 
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ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ 5 จังหวัด  

ภาคตะวันออกของประเทศไทย 

PERFORMANCE EFFECTIVENESS OF PERSONNEL PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  

IN THE 5 EASTERN PROVINCES OF THAILAND 

 

กมล  อนานนท์1 

 

บทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพของปัจจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ความยุติธรรมใน

องค์การ ความผูกพันต่อองค์การ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคในพืน้ท่ี 5 จังหวัด ภาคตะวันออกของประเทศไทย 2) ศกึษาองค์ประกอบเชงิยืนยันของ

ปัจจัยเชิงเหตุผลท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และ3) ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงเหตุผล

ประสิทธิผลการปฏบัิติงานของบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นท่ี 5 จังหวัด ภาคตะวันออกของประเทศไทย การ

วิจัยคร้ังนี้ใช้เทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ บุคลากรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นท่ี 5 

จังหวัด ภาคตะวันออก ซึ่งมีจ านวน 550 คน จากจ านวนประชากรท้ังหมด 2,019 คน ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย

ตนเอง แบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนจ านวนจ านวน 547 ชุด คิดเป็นร้อยละ 99.45  ผลการวิจัยสรุปได้ว่า (1) ภาวะ

ผู้น าการเปลี่ยนแปลง ความยุติธรรมในองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 

และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยู่ในระดับสูง (2) องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยเชิงเหตุผลท่ีมีผลต่อ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นองค์ประกอบส าคัญ (Completely Standardized Solution > 70) และ (3) 

แบบจ าลองท่ีพัฒนาขึ้นมคีวามเหมาะสม สามารถอธิบายความสัมพันธ์เชงิเหตุผลได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

ค าส าคัญ: ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  ความยุติธรรมในองค์การ  ความผูกพันต่อองคก์าร   

 พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดีขององคก์าร  ประสิทธิผลการปฏบัิตงิานของบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 นักศึกษาปรญิญาเอก สาขาวิชาการบรหิารการพัฒนาองคก์าร มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา 
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ABSTRACT 

This research aimed to study: 1) The levels of transformational leadership, organizational justice, 

organizational commitment, organizational citizenship behaviors and performance effectiveness of personnel 

Provincial Electricity Authority in the 5 Eastern Provinces of Thailand 2)The causal confirmatory factors that affecting 

performance effectiveness of personnel Provincial Electricity Authority and 3) Causal relationships of the 

performance effectiveness of Provincial Electricity Authority in the 5 Eastern Provinces of Thailand. The technique 

used for analyzing was quantitative approach. The selected population was The employees of the Provincial 

Electricity Authority are located in 5 eastern provinces, of which 550 are from the total population of 2,019. 

Manually collecting data. The questionnaire received 547 copies or 99.45 % The results of the first objective 

showed that factors related to transformational leadership, organizational justice, organizational commitment, 

organizational citizenship behaviors and performance effectiveness were of high score. Secondly, confirmation of 

the rational factors affecting the effectiveness of personnel performance is crucial component ( Completely 

Standardized Solution > 70). Thirdly, developed models can explain logical relationships effectively. 

 

Keywords:  Transformational Leadership / Organizational Justice / Organizational Commitment /  

Organizational Citizenship Behaviors / Performance Effectiveness 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 หลังจากเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองโลก ส่งผล

ให้โลกในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงในทุกมิติท้ังทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ

เทคโนโลยี มีผลท าให้ประเทศต่าง ๆ ต้องพึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน และมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น ส าหรับประเทศ

ไทยในยุค 4.0 การด าเนินงานของทุกองค์การจะต้องมีการผสมผสานนวัตกรรมและเทคโนโลยีควบคู่กันไป เพื่อให้

ธุรกิจก้าวหนา้เติบโตได้อยา่งรวดเร็วและตอบสนองความตอ้งการของลูกค้า  

ท้ั งนี้  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่ ง เ ป็นรัฐวิสาหกิจประ เภทสาธารณูปโภค กลุ่มพลังงาน สังกัด

กระทรวงมหาดไทย มีหน้าท่ีจ าหน่ายและให้บริการไฟฟ้าแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคของประเทศไทย ได้วางกลยุทธ์

ภายใตแ้นวคิดท่ีว่า “พัฒนาคนด้วยนวัตกรรม พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี” เพื่อให้องค์การก้าวไกลอย่างมั่นคง อย่างไร

ก็ตาม ถึงแมก้ารไฟฟ้าสว่นภูมภิาคจะน าเทคโนโลยมีาใชข้ับเคลื่อนการด าเนนิงาน แตอ่งคก์ารรัฐวิสาหกิจของไทยล้วน

ประสบปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งปัญหานี้มีผลด้านลบต่อการด าเนนิงานขององค์การ โดยเร่ิมตน้

จากบุคลากรไม่อยากท างาน ไม่ภักดตีอ่ผู้บริหาร ไมม่คีวามผูกพันต่อองคก์าร ไมใ่ห้ความร่วมมอื และสุดท้ายคอื การ

ลาออกจากงาน  ซึ่งการลาออกจากงานของบุคลากรท าให้องค์การเกิดความเสียหายท่ีไม่สามารถประเมนิเป็นตัวเงิน

ได้  และยังเป็นการท าลายขวัญและก าลังใจของบุคลากรท่ีปฏบัิตงิานอยู่ในองคก์ารอกีด้วย (Chelladurai, 1999)  

อย่างไรตาม ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์สามารถบรรเทาได้โดยการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์

ด้านภาวะผู้น า จากแนวคิดภาวะผู้น าเดิมเปลี่ยนมาเป็นภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ท้ังนี้เนื่องจาก ผู้บริหารท่ีมีภาวะ

ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะมีพื้นฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมและมีความสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากร จึง
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ได้รับการยอมรับว่ามีความสอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกในยุคปัจจุบัน ดังนั้น หากองค์การได้ผู้บริหารท่ีมี

ความสามารถในการน าการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และวัฒนธรรมขององค์การพร้อมไปกับการส่งเสริมการ

ริเร่ิมสร้างสรรค์ด้านผลงาน ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาบริหารจัดการหรือดูแล บุคลากรก็จะรับรู้ถึงความ

ยุติธรรมก็จะแสดงออกถึงความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ โดยปัจจัยเหล่านี้

ล้วนมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนให้องค์การประสบความส าเร็จและ

ความอยู่รอด (Cropanzano, Bowen & Gilliland, 2007)  

จากการทบทวนเอกสารงานวจิัยในอดตีท่ีเกี่ยวข้องกับการไฟฟา้ส่วนภูมิภาคที่ผ่านมาพบวา่ ยังไม่มีการศึกษา

ถึงประสิทธิผลการปฏบัิตงิานของบุคลากรอย่างชัดเจน กอปรกับผู้วจิัยเป็นพนักงานของการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคในสังกัด

ภาคตะวันออกจึงท าให้สนใจท่ีจะศึกษาถึงประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีภาค

ตะวันออก เพื่อน าผลของการวิจัยในคร้ังนี้ไปใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มีความ

มุ่งมั่นในการท างาน เพื่อรักษาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมคี่าให้ด ารงอยูก่ับองค์การ และเพื่อให้การไฟฟา้ส่วนภูมิภาคประสบ

ความส าเร็จและอยูร่อดสืบไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาสภาพของปัจจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ความยุติธรรมในองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพืน้ท่ี 

5 จังหวัด ภาคตะวันออกของประเทศไทย  

2. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยันของปัจจัยเชงิเหตุผลท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการปฏบัิตงิานของบุคลากร

การไฟฟ้าสว่นภูมภิาคในพืน้ท่ี 5 จังหวัด ภาคตะวันออกของประเทศไทย  

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงเหตุผลท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรการไฟฟ้า

สว่นภูมภิาคในพืน้ท่ี 5 จังหวัด ภาคตะวันออกของประเทศไทย  
 

สมมตฐิานการวิจัย 

1. สภาพของปัจจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยความยุตธิรรมในองค์การ ปัจจัยความผูกพันตอ่องค์การ 

ปัจจัยพฤติกรรมการเป็นสมาชกิท่ีดขีององค์การ และประสิทธิผลการปฏิบัตงิานของบุคลากร อยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบ

กับเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ 

2. ตัวแปรคัดสรรทุกตัวท่ีใช้ในการศึกษาเป็นองค์ประกอบส าคัญของแต่ละปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการ

ปฏบัิตงิานของบุคลากร  

3. ปัจจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยความยุติธรรมในองค์การ ปัจจัยความผูกพันต่อองค์การ ปัจจัย

พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดีขององคก์าร มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมตอ่ประสิทธิผลการปฏบัิตงิานของบุคลากร 
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กรอบแนวคิดวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดวจิัย 

 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท าความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎีของตัวแปรแต่ละตัวตัวแปรท่ีท าการศึกษา และค้นหา

ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระท่ีมีผลต่อตัวแปรตามในการน าไปสู่การตั้งสมติฐาน ประกอบด้วย (1) ภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลง (2) ความยุติธรรมในองค์การ  (3) ความผูกพันต่อองคก์าร (4) พฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดีขององคก์าร 

และ (5) ประสิทธิผลการปฏบัิตงิานของบุคลากร โดยมีการน าเสนอเรียบเรียง ดังนี้ 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง จากการทบทวนวรรณกรรม หมายถึง พฤติกรรมของผู้น าที่ให้ความใส่ใจต่อการ

ท างานของผู้ตาม และท าให้ผู้ตามสร้างผลงานได้เกินความคาดหวังแลว้ยังช่วยเหลือให้ผู้ตามเปลี่ยนจุดยืนของตนจาก

ท าประโยชน์เพื่อตนเองไปเป็นท าประโยชน์เพื่อส่วนรวมหรือองค์การ ซึ่งตามทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ 

Bass and Avolio (1990) มีตัวแปรแฝง 4 องค์ประกอบคือ (1) ด้านอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ (2)  ด้านการจูงใจเพื่อสร้าง

แรงดลใจ (3) ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และ (4) ด้านการค านึงถึงปัจเจกบุคคล และจากการทบทวนงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้องพบว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับความยุติธรรมในองค์การ ความผูกพันต่อ

องคก์าร พฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดีขององคก์าร และประสิทธิผลการปฏบัิตงิานของบุคลากร 

ความยุติธรรมในองค์การ จากการทบทวนวรรณกรรม หมายถึง การกระจายผลตอบแทนและทรัพยากร

ตามท่ีระบุไว้ในข้อตกลง การให้ประโยชนต์อ่บุคคลอย่างตอ่เนื่อง ความเป็นกลางของผู้บริหาร  ความถูกต้องของขอ้มลู 

คุณธรรมจริยธรรม ความบริสุทธ์ิใจ ความจริงใจ ความนอบน้อม และความถูกต้อง ซึ่งตามทฤษฎีความยุติธรรมใน

ความยุติธรรมใน

องค์การ 

ดา้นผลตอบแทน 

ดา้นกระบวนการ 

ดา้นความสัมพันธ ์

ดา้นขอ้มูลข่าวสาร 
คิดสร้างสรรค ์

ความภักดตีอ่องค์การ การปฏิบัตติามกฎระเบียบขององค์การ น้ าใจเป็นนักกีฬา การให้ความช่วยเหลอื 

พัฒนาตนเอง 

ให้ความร่วมมือ 

พฤตกิรรมการเป็น

สมาชิกที่ดี 

ดา้นบรรทัดฐาน ดา้นการคงอยู่ ดา้นความรู้สึก 

ความผูกพันต่อ

องค์การ 

ดา้นการกระตุ้นทางปัญญา ภาวะผู้น า 

การเปลี่ยนแปลง 

ดา้นการจูงใจเพื่อสร้างแรงดล

ใจ 

ดา้นอิทธพิลเชิงอุดมการณ ์

ประสิทธผิลการ

ปฏิบัตงิาน 

ดา้นผลงาน 

ดา้นพฤตกิรรม 

ดา้นความโปร่งใส 

ดา้นการค านึงถึงปัจเจกบุคคล 
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องคก์ารของ Colquitt (2001) มตีัวแปรแฝง 4 องคป์ระกอบคอื (1) ด้านผลตอบแทน (2) ด้านกระบวนการขององค์การ 

(3) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ และ (4) ด้านข้อมูลข่าวสาร และจากการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง

พบว่า ปัจจัยด้านความยุติธรรมในองค์การมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องคก์าร และประสิทธิผลการปฏบัิตงิานของบุคลากร 

ความผูกพันต่อองค์การ จากการทบทวนวรรณกรรม หมายถึง ความจงรักภักดี ความศรัทธาต่อเป้าหมาย

และค่านิยมขององค์การ ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ความต้องการเป็นสมาชิกขององค์การตลอดไป ซึ่งตามทฤษฎี

ความผูกพันต่อองค์การของ Meyer and Allen (1997) มีตัวแปรแฝง 3 องค์ประกอบคือ (1) ด้านความรู้สึก  (2) ด้าน

การคงอยู่กับองค์การ และ(3) ด้านบรรทัดฐาน และจากการทบทวนงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องพบว่า ปัจจัยด้านความผูกพัน

ตอ่องค์การมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดีขององคก์าร และประสิทธิผลการปฏบัิตงิานของบุคลากร   

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ จากการทบทวนวรรณกรรม หมายถึง พฤติกรรมท่ีอยู่

นอกเหนือจากข้อก าหนดในหน้าท่ี โดยเกิดจากความสมัครใจของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีองค์การคาดหวัง ซึ่ง

ตามทฤษฎีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของ Podsakoff, MacKenzie, Paine and Bachrach (2000)  มีตัว

แปรแฝง 7 องค์ประกอบคือ (1) พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (2) ความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา (3) ความภักดีต่อ

องคก์าร (4) การปฏบัิตติามกฎระเบียบขององค์การ (5) การคิดอยา่งสร้างสรรค์ (6) การให้ความร่วมมอื และ (7) การ

พัฒนาตนเอง และจากการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องพบว่า  ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมี

อทิธิพลตอ่ประสิทธิผลการปฏบัิตงิานของบุคลากร 

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร จากการทบทวนเอกสารผู้วิจัยได้น าแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมาตรฐานไฟฟ้าโปร่งใส มาเป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือวัดประสิทธิผล

การปฏิบัติงานของบุคลากรส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ ซึ่งมีตัวแปรแฝง 3 องค์ประกอบคือ 1) ด้านผลงาน 2) ด้าน

พฤติกรรม และ 3) ด้านความโปร่งใส และจากการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องพบว่า  ปัจจัยด้านประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรได้รับอิทธิพลจากภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ความยุติธรรมในองค์การ ความผูกพันต่อ

องคก์าร และพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดีขององคก์าร 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยเร่ือง “ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในพื้นท่ี 5 จังหวัด ภาค

ตะวันออกของประเทศไทย” ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

นอกจากนั้น การวิจัยนี้ยังเป็นการวจิัยเชิงพรรณนา โดยหาความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม เคร่ืองมือท่ี

ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ตอนแรกเป็นค าถามเกี่ยวกับสถานะส่วนบุคคลของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนท่ีสองเป็นค าถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง , ความยุติธรรมในองค์การ, ความ

ผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และตอนท่ีสามเป็นค าถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร ข้อค าถามในแบบสอบถามได้ผ่านการทดสอบความตรงโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและ

ด าเนนิการปรับปรุงแก้ไข และผ่านการทดสอบความเท่ียงก่อนท่ีจะน าไปใชเ้ก็บขอ้มูลจรงิ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศกึษาคร้ังน้ีเป็นบุคลากร คือ บุคลากรของการไฟฟา้ส่วนภูมิภาคในพืน้ท่ี 5 จังหวัด ภาค

ตะวันออกของประเทศไทย จ านวนท้ังหมด 2,019 คน ประกอบด้วย พนักงาน จ านวน 1,473 คน และลูกจ้าง จ านวน 

546 คน 
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กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศกึษา เป็นตัวแทนบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ในพื้นท่ี 5 จังหวัด ภาคตะวันออก

ของประเทศไทย จ านวน 550 คน จากประชากรท้ังหมด 2,019 คน ได้มาด้วยการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้

ตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan  ท่ีระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 

ตารางที่ 1 แสดงสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง 

ล าดับท่ี หนว่ยงาน พนักงาน ลูกจ้าง 

N S เก็บจริง N S เก็บจริง 

1 กฟฟ. เมอืงพัทยา 109 23 23 36 15 15 

2 กฟจ. ชลบุรี 90 19 19 30 13 13 

3 กฟจ. ระยอง 87 19 19 32 14 14 

4 กฟจ. ฉะเชิงเทรา 101 21 21 32 14 14 

5 กฟจ. จันทบุรี 84 18 18 30 13 13 

6 กฟจ. ตราด 76 16 16 30 13 13 

7 กฟอ. ศรีราชา 95 20 20 30 13 13 

8 กฟอ. พนัสนิคม 60 13 13 29 12 12 

9 กฟฟ. บางแสน 67 14 14 21 9 9 

10 กฟอ. บา้นบึง 68 15 15 29 12 12 

11 กฟฟ. มาบตาพุด 69 15 15 26 11 11 

12 กฟฟ. แกลง 93 20 20 29 12 12 

13 กฟอ. ปลวกแดง 78 17 17 28 12 12 

14 กฟอ. บา้นฉาง 39 9 9 14 6 6 

15 กฟอ. บางปะกง 73 16 16 29 12 12 

16 กฟอ. พนมสารคาม 48 10 10 16 7 7 

17 กฟฟ. จอมเทียน 48 10 10 24 10 10 

18 กฟอ. บา้นค่าย 51 11 11 25 11 11 

19 กฟอ. บงึ 48 10 10 15 7 7 

20 กฟอ. พานทอง 53 12 12 25 11 11 

21 กฟอ. สอยดาว 36 8 8 16 7 7 

รวม 1,473 316 316 546 234 234 

กลุ่มตัวอยา่ง 550 

 

ที่มา: การไฟฟา้ส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง 2560 
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เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นจากการสังเคราะห์ข้อมูลตามแนวคิด

ทฤษฎี ตลอดจนงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง แบง่เป็น 3 ตอนคือ  

ตอนท่ี 1:  ค าถามเกี่ยวกับสถานะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ตอนท่ี 2:  ค าถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง, ความยุติธรรมในองค์การ, ความผูกพันต่อองค์การ 

และพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดีขององคก์าร โดยมีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ รวม 84 ข้อ 

ตอนท่ี 3: ค าถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการปฏบัิตงิานของบุคลากร โดยมีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณ

ค่า 5 ระดับ รวม 20 ข้อ 

การพัฒนาเครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาขึ้นมาไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบ

ความตรง (Validity) ของเคร่ืองมือในด้านเนื้อหา ภาษา ข้อความ ความหมายและโครงสร้าง รวมท้ังการตรวจสอบ

ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับสิ่งท่ีต้องการศึกษา ( Item Objective Congruence: IOC) ผลการค านวณค่า

สัมประสิทธ์ิความสอดคล้องรวมท้ังฉบับเป็น 0.99 

ผู้วิจัยน าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิแลว้ไปลองใช ้(Try Out) กับกลุ่มตัวอยา่งที่ไม่ใช่

กลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 40 คน ได้ค่าสัมประสิทธ์ิความเท่ียงแบบอัลฟ่า (Alpha-reliability Coefficient) ท้ังฉบับเป็น 

0.986 ในท านองเดียวกันภายหลังการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 547 ชุดแลว้ ผู้วิจัยได้ลองน าข้อมูล

ท้ังหมดไปค านวณหาค่าค่าสัมประสิทธ์ิความเท่ียงแบบอัลฟ่าอีกคร้ังหนึ่ง ได้ค่าสัมประสิทธ์ิความเท่ียงแบบอัลฟ่า 

รวมท้ังฉบับเป็น 0.989 (ค่าสัมประสิทธ์ิความเท่ียงแบบอัลฟ่า 0.80 ขึน้ไป หมายถึง เครื่องมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังนี้มี

คุณภาพและประสิทธิภาพอยู่ในระดับสูง สามารถน าไปใชใ้นการศึกษาได้อยา่งเหมาะสม) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลกระท าด้วยตนเองเมื่อกุมภาพันธ์ 2561 ปรากฏว่าได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา

จ านวน 547 ชุด คิดเป็นร้อยละ 99.45 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนาเพื่อบรรยายข้อมูลส่วนบุคคล สถิติท่ีใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์การวเิคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้าง ใชโ้ปรแกรม LISREL Version 8.80 

แบบ Basic Model อย่างไรก็ตาม ก่อนท่ีจะแปลความหมายผลลัพธ์ท่ีได้จะตอ้งเป็นไปตามข้อตกลงทางสถิตดิังนี้ 1) ค่า

ไคสแควร์ (Chi-Square Value) ต้องไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 หรือ P > .05 2)ค่าไคสแควร์ (Chi-Square 

Value) หารด้วยระดับชั้นแห่งความอิสระ (Degree of Freedom หรือ df)  ต้องไม่เกิน 2 หรือ 3 และ 3) ค่า Root Mean 

Square Error of Approximation หรือ RMSEA ตอ้งมีคา่น้อยกวา่ 0.05 หรอืไม่เกิน 0.08  
 

ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังนี้มีจ านวนท้ังหมด 547 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชายคือ

ร้อยละ 57.40 เป็นพนักงานคิดเป็น ร้อยละ 58.00 มีอายุ 30 -39 ปี เป็นจ านวนมากคือ ร้อยละ 38.80 มีระดับ

การศึกษาสูงสุดปริญญาตรีคดิเป็นร้อยละ 61.10 และระยะเวลาการท างานสูงสุด 1 – 4 ปีคอื ร้อยละ 29.30 
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ผลการวิจัยพบว่า สภาพของปัจจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ความยุติธรรมในองค์การ ความผูกพันต่อ

องคก์าร พฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดีขององค์การ และประสิทธิผลการปฏบัิตงิานของบุคลากรการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค

ในพืน้ท่ี 5 จังหวัด ภาคตะวันออกของประเทศไทย พบวา่ ในภาพรวมอยูใ่นระดับสูง 

 

ตารางที่ 2  แสดงคา่เฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสภาพของปัจจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ความยุติธรรม

ในองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 

รายการ x  S.D. แปลความหมาย 

1. ปัจจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 3.91 0.62 สูง 

2. ปัจจัยยุตธิรรมในองค์การ 3.88 0.65 สูง 

3. ปัจจัยความผูกพันตอ่องค์การ 4.13 0.64 สูง 

4. ปัจจัยพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดีขององคก์าร 4.14 0.59 สูง 

5. ปัจจัยประสิทธิผลการปฏบัิตงิานของบุคลากร 4.20 0.66 สูง 

 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยเชิงเหตุผลท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรพบวา่ องคป์ระกอบของปัจจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ความยุติธรรมในองคก์าร ความผูกพันต่อองค์การ 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ เป็น

องคป์ระกอบส าคัญเชิงยืนยัน 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลตามแบบจ าลองสมการโครงสร้างประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรพบวา่ 

แบบจ าลองท่ี 1: ปัจจัยความยุติธรรมในองค์การได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากปัจจัยภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับสูง (Direct Effect or DE = 0.81) 

แบบจ าลองท่ี 2: ปัจจัยความผูกพันต่อองค์การ ได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากปัจจัยความยุติธรรมใน

องค์การ อยู่ในระดับสูง (Direct Effect or DE = 0.81) และในขณะเดียวกันยังได้รับอทิธิพลทางอ้อมมาจากปัจจัยภาวะ

ผู้น าการเปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับปานกลาง ( Indirect Effect or IE = 0.66) โดยส่งผ่านความยุติธรรมในองค์การ

 แบบจ าลองท่ี 3: ปัจจัยพฤติกรรมการเป็นสมาชกิท่ีดีขององคก์ารได้รับอิทธิพลทางตรงเชงิบวกมาจากปัจจัย

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับต่ า (Direct Effect or DE = 0.20) และได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกมาจาก

ปัจจัยความผูกพันต่อองค์การ อยู่ในระดับสูง (Direct Effect or DE = 0.82) และได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงลบมาจาก

ปัจจัยความยุติธรรมในองค์การ อยู่ในระดับต่ า (Direct Effect or DE = -0.11) และในขณะเดียวกันยังได้รับอิทธิพล

ทางอ้อมจากปัจจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยส่งผ่านความยุติธรรมในองค์การ อยู่ในระดับต่ า ( Indirect Effect or 

IE = 0.45) และยังได้รับอทิธิพลทางอ้อมจากปัจจัยความยุตธิรรมในองค์การ โดยส่งผ่านปัจจัยความผูกพันตอ่องคก์าร 

อยู่ในระดับปานกลาง (Indirect Effect or IE = 0.67) 
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แบบจ าลองท่ี 4: ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกมาจากปัจจัยความ

ยุติธรรมในองค์การ อยู่ในระดับต่ า (Direct Effect or DE = 0.11) และยังได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกมาจากปัจจัย

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ อยู่ในระดับสูง (Direct Effect or DE =  0.80) และในขณะเดียวกันยังได้รับ

อิทธิพลทางออ้มมาจากปัจจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยส่งผ่านปัจจัยพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 

อยู่ในระดับปานกลาง (Indirect Effect or IE = 0.61) และยังได้รับอิทธิพลทางอ้อมมาจากปัจจัยความยุติธรรมใน

องคก์าร โดยส่งผ่านปัจจัยพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดีขององคก์าร อยู่ในระดับต่ า (Indirect Effect or IE = 0.44) และ

ยังได้รับอิทธิพลทางอ้อมมาจากปัจจัยความผูกพันต่อองค์การ โดยส่งผ่านปัจจัยพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องคก์าร อยู่ในระดับปานกลาง (Indirect Effect or IE = 0.66) 

 

ตารางที่ 3  แสดงสัมประสิทธ์ิเส้นทาง ทางตรง (Direct Effect) ทางอ้อม (Indirect Effect) และรวม (Total) ความสัมพันธ์

เชิงเหตุผลตามแบบจ าลองสมการโครงสร้างประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นท่ี 

ภาคตะวันออกของประเทศไทย 

Dep. V. Indep. V. R-square F Path Coefficients 

DE IE TE 

•  OZJ • LDS 0.66 7.97* 0.81* 0.00 0.81 

• COM • LDS 

• OZJ 

0.43 

 

6.77* 0.00 

0.81* 

0.66 

0.00 

0.66 

0.81 

• OCB • LDS 

• OZJ 

• COM 

0.43 6.48* 0.20* 

-0.11 

0.82* 

0.45 

0.67 

0.00 

0.65 

0.56 

0.82 

• EFF • LDS 

• OZJ 

• CMO 

• OCB 

0.37 6.33* 0.00 

 0.11* 

0.00 

 0.80* 

0.61 

0.44 

0.66 

0.00 

0.61 

0.55 

0.66 

0.80 

Remark: Dep. V. = Dependent Variable, Indep. V. = Independent Variable, DE = Direct Effect, IE = Indirect Effect, 

TE = Total Effect 

LDS = ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง , OZI = ความยุติธรรมในองค์การ, CMO = ความผูกพันต่อองค์การ, OCB = 

พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดี, EFF = ประสิทธิผลการปฏบัิตงิาน 
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ภาพที่ 2 แสดงแบบจ าลองความสัมพันธ์เชงิเหตุผลตามแบบจ าลองประสิทธิผลการปฏบัิตงิานของบุคลากร 

 

อภปิรายผลการวิจัย 

ปัจจุบันภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงท่ีได้รับการยอมรับว่ามีสอดคล้องกับภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็วของโลกและมีประสิทธิผลครอบคลุมกว้าง จากสิ่งท่ีกล่าวมาวเิคราะห์ได้ว่า ผู้น าการเปลี่ยนแปลงยังช่วยสร้าง

ความชัดเจนแก่ผู้ตามให้รับรู้ว่า ภายใตภ้าวการณเ์ปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็วของโลก อะไรคอืความส าคัญท่ีแท้จริงของ

องคก์าร โดยปลูกฝังค่านยิมและสร้างภาวะแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยให้สามารถปฏิบัตไิด้ส าเร็จ สอดคล้องกับแนวคิดของ  

Kuhnert (1994) ท่ีกลา่วไว้วา่ ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะให้ความใส่ใจท้ังงานและคน โดยจะท าการพัฒนางานและพัฒนา

คนไปพร้อมกัน และผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะมรีะบบค่านิยมและอุดมการณ์ของตนท่ีเข็มแข็ง ซึ่งสามารถส่งผลต่อการ

เพิ่มแรงจูงใจของผู้ตามให้ปฏิบัติไปในแนวทางดีงามต่อส่วนรวมมากกว่าเพื่อประโยชน์ของตนเอง สอดคล้องกับ

แนวคิดของ Burns (1978) ท่ีกล่าวไว้ว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นปฏิสัมพันธ์ของบุคคลท่ีมีความแตกต่างกันใน

ด้านอ านาจ ระดับแรงจูงใจ และทักษะเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกัน สอดคล้องกับแนวคิดของBass and Avolio (1990) 

ท่ีกล่าวไว้ว่า ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะเป็นผู้ท่ีท าในสิ่งท่ีถูกต้อง เป็นผู้ท่ีมีศีลธรรมและจริยธรรมสูง เป็นผู้ท่ีหลักเลี่ยงท่ี

จะใช้อ านาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน เป็นผู้ท่ีประพฤติตนเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นและส่วนรวม เป็นผู้ท่ีช่วยสร้างเจตคติท่ีดี

และการคิดในแง่บวกให้กับผู้ตาม เป็นผู้ท่ีสร้างบรรยากาศของการให้การสนับสนุน เป็นผู้ท่ีค านึงถึงความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลทัง้ในดา้นความจ าเป็นและความตอ้งการ ดังนัน้ เพื่อให้การปฏบัิตงิานของบุคลากรเป็นไปตามเป้าหมาย 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างบรรยากาศแห่งความเท่ียงธรรม ท่ีส่งผลให้บุคลากรใน

องคก์ารรับรู้ถึงความยุตธิรรม ความผูกพันต่อองคก์าร และแสดงออกถึงพฤตกิรรมท่ีเป็นประโยชนต์อ่องค์การ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IVC 

ITS LDS 

INM 

IDI 

OZJ 

JNF 

JBC 

JRS 

JIM ITB 

LYB CPB SPB ARB 

SDB 

CVB 

OCB 

EFF 

WSE 

BHE 

REF 

0.84 

0.83 

0.92 

0.84 

0.85 0.90 0.91 

0.82 

-0.11 

0.11 

0.86 

0.95 

0.89 

0.75 

0.84 

0.75 
0.90 

0.93 0.90 
0.83 

0.80 
0.81 

0.20 0.81 

0.84 

0.84 

0.86 

0.84 

NMC OOC AFC 

CMO 
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 ความส าเร็จขององค์การหรือหน่วยงานไม่วา่จะเป็นองคก์ารขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ การสร้างความรู้สกึท่ีดี

ให้เกิดขึ้นในตัวบุคลากรจึงนับว่ามีความส าคัญ ซึ่งวิเคราะห์ได้ว่า ผู้บริหารในทุกระดับขั้นจะต้องพยายามหาวิธีการ

เสริมสร้างความพึงพอใจให้แก่บุคลากรให้ดียิ่งขึ้น หรือกระท าให้เกิดความถูกต้องเพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์การ

ได้รับความยุติธรรมมากกว่าองค์การอื่น เพราะความพึงพอใจของบุคลากรจะเป็นพลังเสริมให้บุคลากรทุกคนมี

ความรู้สึกและมีจิตส านึกท่ีดีต่องานและองค์การ พร้อมท่ีจะร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  

สอดคล้องกับแนวคิดของ Bass, Avolio, and Atwater (1996) ท่ีกล่าวว่า ผู้น าท่ีมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะใช้

ความสัมพันธ์ ใช้คุณธรรม ใช้วิสัยทัศน์ เพื่อให้ผู้ตามเกิดความพึงพอใจและความเป็นอิสระในการท างาน นอกจากนั้น 

แนวคิดของ Richard and Emeka (2009) มองวา่ หากพนักงานได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับค่าตอบแทน ผลประโยชน์ 

และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ท าให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การ และแนวคิดของ Cropanzano, Bowen 

and Gilliland (2007) ได้อธิบายไว้ว่า ความยุติธรรมในองค์การมีส่วนส าคัญท่ีท าให้บุคลากรแสดงออกถึงพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ดังนั้น ความยุติธรรมในองค์การมีส่วนส าคัญท่ีท าให้บุคลากรแสดงออกถึงความ

ผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดยปัจจัยเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนให้การด าเนินงานขององค์การประสบความส าเร็จ (Cropanzano, Bowen 

& Gilliland, 2007)  

 ลักษณะของผู้น าท่ีมีความสามารถน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญคือ ท าให้เกิดการพัฒนากลยุทธ์ และ

องคก์ารแหง่การเรียนรู้ด้วยข้อมูลสารสนเทศ ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมใหมข่ององค์การ ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจึง

ไม่ใช่สิ่งจูงใจท่ีมีตัวตนเพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงท่ีใช้เฉพาะกับผู้ตามเท่านั้น แต่จะมุ่งเน้นด้านคุณภาพในมุมมองท่ี

กว้างครอบคลุมในเร่ืองวสิัยทัศน์ ค่านยิม จิตส านกึ ความคิดสร้างสรรค์ และความผูกพันของบุคลากร ซึ่งวิเคราะห์ได้

ว่า จุดมุ่งหมายส าคัญของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงคือ มุ่งสร้างความส าเร็จและความผูกพันให้บุคลากรมีต่อ

องค์การเป็นหลัก โดยเน้นลักษณะบทบาทสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงท่ีน าไปสู่ความพงึพอใจของบุคลากรให้มาก

ท่ีสุด ท้ังนี้ ในทฤษฎีความต้องการท่ีแสวงหา McClelland ได้อธิบายไว้ว่า ประสบการณ์ของมนุษย์จะก่อให้เกิดเป็น

ความปรารถนาเพื่อความต้องการ ความส าเร็จ อ านาจ และความผูกพัน และแนวคดิของ Mowday, Porer and Steers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

(1982) ท่ีกล่าวไว้ว่า เมื่อใดก็ตามท่ีบุคลากรได้รับความยุติธรรมจากองค์การ เมื่อนั้นบุคลากรจะมีความผูกพันต่อ

องคก์าร สอดคลอ้งกับแนวคิดของ Richard and Emeka (2009) ท่ีกลา่วว่า หากพนักงานได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับ

ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ท าให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การ นอกจากนี้ 

แนวคิดของ Meyer and  Allen (1997) ท่ีกลา่วไวว้า่ บุคคลที่มคีวามผูกพันต่อองคก์ารจะแสดงออกถึงพฤตกิรรมท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อองค์การ ดังนั้น เมื่อบุคลากรได้รับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ จากองค์การ บุคลากรจะเกิดความผูกพัน

ต่อองค์การ (Eisenberger, Huntington, Hutchison, & Sowa, 1986) ท้ังนี้  ความผูกพันต่อองค์การมีอิทธิพลต่อ

พฤตกิรรมท่ีดขีองบุคคล (Rusbult & Bunk, 1993) และประสิทธิผลขององค์การ (Allen & Meyer, 1990) 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การเป็นพฤติกรรมท่ีส่งเสริมบรรยากาศในการปฏิบัติงาน ท าให้ระบบ

สังคมในองค์การด าเนนิไปดว้ยความราบร่ืน ลดความขัดแย้ง และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบัิตงิานขององค์การ (Van 

Dyne, Graham, & Dienesch, 1994) ซึ่งวิเคราะห์ได้ว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การเป็นพฤติกรรมท่ีทุก

องค์การต้องการจากบุคลากร สอดคล้องกับแนวคิดของ  Organ (1988) ท่ีกล่าวไว้ว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี

ขององค์การว่าเป็นพฤติกรรมของบุคคลท่ีเกิดจากความสมัครใจ โดยไม่เกี่ยวข้องกับระบบการให้รางวัลอย่างเป็น

ทางการขององค์การ แต่เป็นพฤติกรรมของบุคคลท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้การท างานขององค์การมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 

ท้ังนี้ Podsakoff, et al (2000) ได้เสนอแนวคิดไว้ว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีผลให้ผู้ตามแสดงพฤติกรรมการเป็น
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สมาชิกท่ีดีขององค์การ ส่วนแนวคิดของ Meyer and  Allen (1997) กล่าวไว้ว่า บุคคลท่ีมีความผูกพันต่อองค์การจะ

แสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีเป็นประโยชนต์อ่องค์การ และแนวคิดของ Cropanzano, Bowen and Gilliland (2007) ท่ีกลา่ว

ว่า ความยุติธรรมในองค์การมีส่วนส าคัญท่ีท าให้บุคลากรแสดงออกถึงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ  

นอกจากนี้ แนวคิดของ Podsakoff, et al.  (2000) ท่ีเสนอวา่ พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดีขององคก์ารมคีวามสัมพันธ์

ทางบวกกับประสิทธิผลในการปฏบัิติงานของกลุ่มหรือองค์การ ดังนั้น พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การเป็น

พฤตกิรรมท่ีมีความจ าเป็นต่อความอยู่รอดและประสิทธิผลขององค์การ (George & Jones,  2002) 

 

ข้อเสนอแนะ 

การวจิัยเร่ืองประสิทธิผลการปฏบัิติงานของบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพืน้ท่ี 5 จังหวัด ภาคตะวันออก

ของประเทศไทยนัน้ ผู้วิจัยมีขอ้เสนอแนะดังนี้ 

1. จากการวิจัย พบว่า ปัจจัยความยุติธรรมในองค์การและปัจจัยพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ

ส่งผลทางตรงต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ดังนั้น ผู้วิจัยขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อให้บุคลากรรับรู้ถึงความ

ยุติธรรม แสดงออกถึงความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ โดยองค์การจะต้องให้

ความส าคัญกับการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้มคีุณค่า ด้วยสร้างระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง สร้างระบบการบริหารจัดการคนเก่ง สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ ปรับโครงสร้างองค์การ

เพื่อมุ่งสู่องค์การแห่งสมรรถนะสูง มีแผนรองรับการเปลี่ยนแปลง กระจายอ านาจการบริหารสู่พื้นท่ี สร้างระบบงาน

รองรับการพัฒนาและด าเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์ พัฒนากระบวนงานให้ชัดเจน ด าเนนิธุรกิจ

ตามหลักธรรมาภบิาล และส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

2. จากการวิจัย พบว่า ปัจจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงส่งผลทางตรงต่อปัจจัยความยุติธรรมในองค์การ

และปัจจัยพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ และในขณะเดียวกันส่งผลทางอ้อมต่อความผูกพันต่อองค์การ

และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ดังนั้น ผู้วิจัยขอเสนอแนะส าหรับผู้บริหารน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับมาตรฐาน 

พัฒนาระบบงาน เพิ่มประสิทธิภาพองคก์าร และปฏบัิตงิานด้วยความโปร่งใส โดยการประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย

มาช่วยในการพัฒนางานและสร้างกระบวนการติดตามและประเมินผล  สร้างสภาพแวดล้อมการท างานมุง่สู่องค์การ

แห่งความสุข สร้างบรรยากาศให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมการท างานเป็นทีม มกีารแลกเปลี่ยนและจุดประกาย

ความคิดใหม่ในการท างาน ริเร่ิมระบบการหมุนเวียนการท างานในระดับปฏิบัติการ ส่งเสริมกระบวนการจัดการ

ความรู้ ปรับเปลี่ยนการด าเนินงานไปสู่การร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม ลดขั้นตอนเพื่อความรวดเร็วในการบริหาร และ

ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

3. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

3.1 ควรมีการวิจัยกับตัวแปรท่ีต่างกับการวิจัยคร้ังนี้กับกลุ่มตัวอย่างเดิม เพื่อค้นหาแนวทางการพัฒนา

องคก์ารตอ่ไป  

3.2 ควรมีการวิจัยโดยใช้ตัวแปรในการวิจัยคร้ังนี้กับกลุ่มตัวอย่างอื่น เพื่อพิจารณาประสิทธิผลการ

ปฏบัิตงิานของบุคลากรในบริบทท่ีแตกต่างกัน  

3.3 ผู้สนใจสามารถน าผลท่ีได้จากการศึกษาไปปรับใชใ้นการวางแผนพัฒนาองค์การต่อไป 
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ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอาหารรมิทางบนถนนตลาดวโรรส เชียงใหม่  

THE POTENTIAL OF GASTRONOMY TOURISM ON WAROROT MARKET  

CHIANG MAI STREET FOOD 

 

ชนิษฐา ใจเป็ง1 

 

บทคดัย่อ 

การวิจัยเร่ือง “ศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงอาหารริมทางบนถนนตลาดวโรรส เชียงใหม่” เป็นการวิจัยท่ีมี

จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาศักยภาพและแนวทางการจัดการการท่องเท่ียวเชิงอาหาร Street Food บนถนนตลาดวโรรส 

เชียงใหม่ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยการส ารวจพื้นท่ี  การสังเกตและการสัมภาษณ์เชิงลึก 

(Indepth Interview-IDI) โดยสัมภาษณแ์บบไมเ่ป็นทางการ (Informal Interview) โดยผู้ให้ข้อมูลหลักในการวจิัยคือ ผู้คา้

อาหารริมทาง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลัก ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบธุรกิจท่องเท่ียว จ านวน 50 คน 

รวมถึงนักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวบนถนนตลาดวโรรส จ านวน 100 คน ผลการวิจัยพบว่า การท่องเท่ียวเชิงอาหาร 

Street Food บนถนนตลาดวโรรส เชียงใหม่ ยังไม่มีความพร้อมและไม่มีศักยภาพมากเพียงพอ ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่

เข้าใจเกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิงอาหาร Street Foodโดยมีรูปแบบการน าเสนอท่ีสามารถดึงดูดความสนใจของ

นักท่องเท่ียวได้ในระดับหนึ่ง และยังคงต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องอีกมาก เพื่อให้การ

ท่องเท่ียวเชิงอาหาร Street Food บนถนนตลาดวโรรส เชียงใหม่ประสบความส าเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย

ซึ่งเป็นประเทศท่ีได้ชื่อว่ามีอาหารการกินท่ีหลายหลายและอุดมสมบูรณ์ท้ังนี้ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา จังหวัด

เชียงใหม่ ส านักงานการท่องเท่ียวเทศบาลนครเชียงใหม่ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ(เชียงใหม่)สามารถ

น าผลการวิจัยนี้ไปพัฒนาและสร้างศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงอาหาร Street Food บนถนนตลาดวโรรส เชียงใหม่

รวมท้ังน าข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัยในคร้ังนี้ไปก าหนดแนวทางในการปรับปรุงรวมถึงการพัฒนาอาหาร Street 

Food บนถนนตลาดวโรรส ให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชงิอาหาร Street Food อันจะน ามาสู่การพัฒนาของจังหวัดโดยการ

เพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการการท่องเท่ียวผ่านรากฐานทางวัฒนธรรมและสังคม รวมท้ังเป็นการส่งเสริม

ภาพลักษณ์อาหารไทยและให้เชยีงใหม่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืนตอ่ไป 

 

ค าส าคัญ: การท่องเท่ียวเชงิอาหาร  ศักยภาพการท่องเท่ียว  ตลาดวโรรส 

 

 

                                                           
1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะบรหิารและการจัดการ  

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
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ABSTRACT 

The research “The Potential of Gastronomy Tourism on Warorot Market Chiang Mai Street Food” the aim 

was to study the potential of gastronomy tourism on Warorot Market Chiang Mai Street Food. The tool was the 

exploration area, observation and in-depth interviews by an informal interview. The key informants were the 

street food vendors and stakeholders including government agencies and tour operators of 50 people. The result 

found that gastronomy tourism on Warorot Market Chiang Mai Street Food had enough potential and readiness. 

The key informants were understood about gastronomic tourism. There was presentation format that could attract 

the attention of tourists and continues to be supported by the various agencies involved much more to make 

gastronomic tourism success. Due to in Thailand that is famous for the variety of food and abundance. However, 

Chiangmai Provincial Office of Tourism and Sports can bring this research to the development and capacity building 

gastronomic tourism on Warorot Market Chiang Mai Street Food. At the same time gastronomy tourism can improve 

the quality of life to local people. This will lead to the development of the country by increasing the value of tourism 

products and services through cultural and social. It also promotes the image of Thai food and serves as a 

destination for tourists through food culture to the sustainable tourism in the future. 

 

Keywords: Gastronomy Tourism / The Potential of Tourism / Warorot Market 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

วัฒนธรรมหนึ่งท่ีโดดเด่นและมีชื่อเสียงของประเทศไทย คือ อาหารไทย ซึ่งเป็นท่ีสนใจของชาวต่างชาติมา

ยาวนาน กระแสด้านการท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร (Gastronomy Tourism) ก าลังเป็นท่ีสนใจจากนานา

ประเทศ เพราะเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพสามารถสร้างประโยชน์จากการท่องเท่ียวให้ชุมชนและผู้ท่ี

เกี่ยวข้องได้ตลอดท้ังสายพานการผลิตอาหาร ไล่ตั้งแต่ขั้นวัตถุดิบ กระบวนการปรุง และการน าเสนอเร่ืองราวของ

เส้นทางเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นท่ีผูกพันกับวิถีชีวิตท่ีมีการพัฒนาสืบเนื่องมาแต่โบราณ โดยค านึงถึงความ

เรียบง่าย ใชว้ัตถุดบิสดตามธรรมชาติและคุณค่าทางอาหาร และจากการศกึษาของ Cohen และ Avieli (2004) ชี้ให้เห็น

ว่า ร้านอาหารท้องถิ่นเป็นจุดดึงดูดใจนักท่องเท่ียว (Attraction) ให้มาท่องเท่ียวยังแหล่งนั้น ๆ ได้โดยการศึกษาของ

องคก์ารเพื่อความร่วมมอืทางเศรษฐกิจและการพัฒนา Organization for Economic Co-operation and Development-

OECD (2012) ได้สรุปไว้อย่างชัดเจนว่า ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การท่องเท่ียวกับการรับประทานอาหาร

ท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญต่อการก าหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นนั้น ๆ ท้ังในเชิงเศรษฐกิจ

และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเท่ียวเชิงอาหาร ซึ่งเสมือนจุดศูนย์รวมของความแตกต่างเชิงสังคม เศรษฐกิจ

และวัฒนธรรม 

อธิป จิตตฤกษ์  (ระบบออนไลน์) กล่าวไว้ว่า Street Food เป็นสิ่งท่ีมีประวัติศาสตร์ยาวนานเป็นพัน ๆ ปี ใน

อารยธรรมเก่า ๆ อย่างกรีก โรมัน จีน หรือแอซเท็ค ต่างมีบันทึกว่าในสมัยนั้นมีการค้าขายอาหารเพื่อท่ีจะให้ผู้คนกนิ
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อาหารบริเวณขา้งถนน และมีบันทึกมาตลอดประวัตศิาสตร์ว่าอาหารแบบนี้เป็นสิ่งท่ีอยูคู่่กับเมอืงใหญ่ๆ มาตลอด ซึ่งมี

พัฒนาการไปเร่ือย ๆ ตามวัตถุดิบท่ีสังคมนั้น ๆ หามาได้ เช่น มันฝร่ังก็เพิ่งเข้าไปในยุโรปแค่ไมก่ี่ร้อยปี และช่วงแรก ๆ 

มันก็ไม่ใช่พืชท่ีคนยุโรปกิน (คนยุโรปเร่ิมกินมันฝรั่งราว ๆ เกือบ 300 ปีก่อนตอนยุโรปเข้าสูภ่าวะอดอยาก) แตสุ่ดท้ายก็

กลายมาเป็นวัตถุดิบของ Street Food ยอดนิยมในหลายต่อหลายประเทศในโลกตะวันตกอย่างเฟรนช์ฟรายส์ เป็นต้น  

และในหลายๆ ครัง้ อาหารข้างถนนก็ไม่ใช่อาหารท่ีก าเนดิเองในท้องถิ่นเสมอไป เนื่องจากเป็นอาหารท่ีมาพร้อม ๆ กับ

แรงงานอพยพท่ีมาจากต่างแดน เช่น คนจีนท่ีไปใช้แรงงานท่ีโยโกฮาม่าเมื่อราว  ๆ 100 กว่าปีก่อน ได้น าบะหมี่ไป

เผยแพร่ท่ีญี่ปุ่นในรูปแบบของอาหารข้างถนนของผู้ใชแ้รงงานคนจีน ต่อมาได้พัฒนากลายมาเป็น “ราเม็ง” ซึ่งแทบจะ

ถือเป็นอาหารประจ าชาตอิย่างหนึ่งของญี่ปุ่น 

  จังหวัดเชียงใหม่มีสถานท่ีท่องเท่ียว ในรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายและแห่งอ านวยความ

สะดวกทันสมัยส าหรับนักท่องเท่ียว ท้ังท่ีพัก โรงแรม รีสอร์ทและโฮมสเตย์ท่ีมีชื่อเสียงท้ังร้านอาหารจ านวนมาก จึง

เป็นจุดดึงดูดนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ เชียงใหม่จึงเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคัญของประเทศและ

ระดับโลก  ในปี 2559 เชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเท่ียวมากท่ีสุดในโลก (Worls’s Best Awards) 

ของนิตยสาร TRAVEL+ LEISURE (สหรัฐอเมริกา) มท้ัีงหมด 25 อันดับ จังหวัดเชยีงใหม่เป็นเมอืงน่าท่องเท่ียวอันดับท่ี 1 

ของเอเชีย และเป็นอันดับท่ี 2 ของโลก จังหวัดเชียงใหม่ มีผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพในการดึ งดูด

นักท่องเ ท่ียว จ านวน 9 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย GOLF / Wedding Honeymoon / Health and Wellness / 

Ecotourism เป็นเส้นทางแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ / ศาสนา / อาหาร / OTOP /พื้นท่ีชุมชนท้องถิ่นท่ีมีกิจกรรมท่องเท่ียว

เชงิวถิีชีวิต / กลุ่มสนิค้าท่องเท่ียว Theme และกระแส (Trend) 

ดังนั้นการท่องเท่ียวเชิงอาหาร Street Food เป็นการท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจส าหรับจังหวัดเชียงใหม่ เพราะ

อาหารพื้นเมือง รวมถึงอาหารประจ าถิ่นในเชียงใหม่ล้วนมีชื่อเสียงด้านอาหารท่ีโด่งดังไปท่ัวโลก เนื่องด้วยอาหาร

ท้องถิ่นภาคเหนือมีเอกลักษณ์และศักยภาพในการส่งเสริมการท่องเท่ียวได้ในลักษณะ Gastronomy Tourism เพราะ

อาหารท้องถิ่นภาคเหนือมคีุณลักษณะเฉพาะที่มคีวามเป็นมาทางประวัติศาสตร์ มคีวามหลากหลายทางวัฒนธรรมชน

เผ่า สะท้อนวิถีชีวติ วัฒนธรรม ประเพณี และความเป็นอยู่ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่า Street food บนถนนตลาดวโร

รสเชียงใหม่มีศักยภาพเพียงพอต่อการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอาหาร Street food ท่ีจะสามารถพัฒนาให้เป็นหนึ่งใน 

Street Food Destination ท่ีโดดเด่นท้ังขั้นตอนการสร้างสินค้าจนถึงการให้บริการ ยกระดับการพัฒนา Street Food สู่ 

Street Food ยุคสร้างสรรค์ผ่านการประยุกต์ในวัตกรรมใหม่ๆ ทางด้านอาหารท่ีมีท้ังมูลค่าและคุณค่า และดึงดูด

นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตา่งประเทศ โดยใชอ้าหารเป็นจุดขาย เพื่อเพิ่มรายได้และ เสริมสร้างประสบการณ์ท่ีดี

ให้กับนักท่องเท่ียวในการมากิน ดื่ม เท่ียว (Customer experience) และเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างกระแสจากกลุ่ม

ผู้บริโภค อีกท้ังยังมุ่งหวังว่าผลการศึกษาคร้ังนี้จะมีประโยชนอ์ย่างยิ่งในการน าผลการศึกษาและข้อเสนอแนะไปสู่การ

พัฒนาการท่องเท่ียวเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ไปสู่ เมืองแห่งเกษตรปลอดภัย Northern Food 

Valley ซึ่งจะท าให้อุตสาหกรรมอาหารของภาคเหนือสามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก รวมถึงการสร้างขีด

ความสามารถการผลิตสินค้าปลอดภัยและอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านอาหารของจังหวัดเชียงใหมสู่่การเป็นครัวโลกได้

อย่างย่ังยนืต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาศักยภาพการท่องเท่ียวเชงิอาหารริมทางบนถนนตลาดวโรรส เชยีงใหม่ 

2. เพื่อทราบปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่การตัดสนิใจเดินทางมายังถนนตลาดวโรรส เชียงใหม่ 

 

ขอบเขตการวิจัย 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวจิัย ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวจิัยดังนี้ 

1. ขอบเขตดา้นพืน้ท่ี การศกึษาคร้ังน้ีใชพ้ื้นท่ีในการศึกษาคือ ถนนตลาดวโรรส อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่ 

2. ขอบเขตดา้นประชากร การศึกษาครัง้นี้มีผู้ให้ข้อมูลหลักคือ ผู้คา้อาหารริมทาง และผู้มีสว่นเกี่ยวข้องหลัก 

ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ส านักงานตลาดวโรรส จ านวน 10 คน เทศบาลนครเชียงใหม่ จ านวน 20 คน และผู้ประกอบ

ธุรกิจทอ่งเท่ียว บริษัททัวร์และมัคคุเทศก ์จ านวน 20 คน และนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเข้ามาใชบ้ริการด้านการท่องเท่ียว

บนถนนตลาดวโรรส จ านวน 100 คน 

3. ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาคร้ังนี้มุ่งศึกษาการศึกษาศักยภาพการท่องเท่ียวอาหาร Street Food บน

ถนนตลาดวโรรส เชียงใหม ่

4. ขอบเขตดา้นเวลา ท าการศึกษา เดอืน กันยายน 2560- มนีาคม 2561 รวมระยะเวลา 6 เดือน 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการศึกษาในคร้ังน้ีมขี้อมูล 2 ลักษณะประกอบด้วย 

1) แหล่งขอ้มูลปฐมภูม ิ

การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาในคร้ังนี้เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) โดยสัมภาษณ์

แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ท่องเท่ียวในพื้นท่ีถนนตลาดวโรรส ได้แก่ ผู้ค้าอาหารริมทาง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักจากการสุ่มตัวอย่างแบบตาม

สะดวกหรือแบบบังเอิญ โดยแบ่งประเด็นค าถามออกเป็น 3 ประเด็น คือ ประเด็นแรกเป็นค าถามส าหรับผู้ค้าอาหาร

ริมทาง สัมภาษณ์เกี่ยวกับการประกอบอาชีพขายอาหารริมทาง การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหรือก าหนดแนว

ทางการพัฒนารว่มกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ส านักงานตลาดวโรรสและเทศบาลนครเชยีงใหม ่ประเด็นถัดมาเป็น

ค าถามเกี่ยวกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องหลัก ได้แก่ หนว่ยงานภาครัฐ ส านักงานตลาดวโรรส จ านวน 10 คน เทศบาลนครเชยีงใหม่ 

จ านวน 20 คน และผู้ประกอบธุรกิจท่องเท่ียว บริษัททัวร์และมัคคุเทศก์ จ านวน 20 คน เน้นประเด็นค าถามเกี่ยวกับ

ความเป็นมาของการจัดตัง้ร้านขายอาหารบนถนนตลาดวโรรส และส าหรับ นโยบายและกฎระเบียบในการบริหารงาน 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้และแนวทางการพัฒนาถนนตลาดวโรรส เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอาหารริมทางบน

ถนนตลาดวโรรส เชียงใหม่ และประเด็นสุดท้ายเป็นค าถามส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาท่องเท่ียวเพื่อซื้ออาหารบน

ถนนตลาด วโรรส เน้นประเด็นค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใชบ้ริการบริเวณถนนตลาดวโรรส 
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2) แหล่งขอ้มูลทุตยิภูม ิ

ข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวเชิงอาหาร 

แหลง่ข้อมูลท่ีมีการบันทึกไว้ท้ังเอกสาร สิ่งพิมพ ์รวมถึงเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์เอกสาร (Document analysis) 

หลังจากนั้นน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์และน าเสนอ

ผลการวจิัยและข้อเสนอแนะ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ในลักษณะพรรณนาวิเคราะห์(Descriptive Analysis) 

ระหว่างการสัมภาษณ์มีการจดบันทึกและขออนุญาตผู้ให้สัมภาษณ์ในการบันทึกเสียง จากนั้นผู้วิจัยน าข้อมูลมาถอด 

เทปการสนทนาแบบค าต่อค า (Verbatim) จากนั้นวิเคราะห์เปรียบเทียบควบคู่กับบันทึกท่ีจดไว้เพื่อตรวจสอบความ

ถูกต้อง และประมวลผลตามเทคนิคการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล

การวจิัยคร้ังนี ้คือสถิตพิื้นฐาน ค่ารอ้ยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย และสถิติเชงิพรรณนา 

 

ผลการวิจัย 

ท่ีตั้งตลาดวโรรสในปัจจุบันเดิมทีเป็นท่ีข่วงเมรุ หรือท่ีปลงพระศพและเป็นท่ีเก็บพระอัฐิของเจ้าเชียงใหม่

ท้ังหลาย แตห่ลังจากท่ีพระราชชายาเจ้าดารารัศมใีนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 5) ได้เสด็จ

กลับมาเยี่ยมจังหวัดเชียงใหม่ ก็ได้มีพระด าริให้ย้ายพระอัฐิไปบรรจุไว้ท่ีวัดสวนดอกและได้รวบรวมเงิน ส่วนพระองค์

และเงินจากเจ้าอินทวโรรสฯ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่สมัยนั้นมาลงทุนสร้างตลาดขึ้นในบริเวณข่วงเมรุนั้น และได้

ประทานชื่อว่า “ตลาดวโรรส” ตามพระนามของเจ้าอินทวโรรส และชาวบ้านก็ได้เรียกกันในชื่อว่า “กาดหลวง” (ซึ่ง

อาจจะหมายความว่า ตลาดใหญ่หรือวา่ตลาดของเจ้าหลวงก็ได้) หลังจากพระราชชายาเจ้าดารารัศมสีิน้พระชนม ์ในปี 

พ.ศ. 2476 เจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ได้ตั้งบริษัทขึ้นมาจัดการบริหารตลาดวโรรส โดยมีชื่อว่าบริษัท 

เชียงใหม่พาณิชย์ จ ากัด และได้เป็นบริษัทของเจ้านายในสกุล ณ เชียงใหม่ตลอดมา จนถึงเมื่อเกิดสงครามเอเชีย

อาคเนย์ขึ้น เจ้านายบางท่านจึงได้โอนขายหุ้นบางส่วนให้ห้างหุ้นส่วนอนุสาร เชียงใหม่ เพื่อเข้าไปช่วยพัฒนาและ

บริหารงานตลาดให้มีความทันสมัยมากขึ้น เมื่อสงครามสิ้นสุดลง ทางผู้ถือหุ้นก็ได้มอบหมายให้ ศาสตราจารย์ อัน 

นิมมานเหมินท์ แห่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบริษัทออกแบบต่างชาติเข้ามา

ท าการค้นคว้าและออกแบบ สร้างตลาดวโรรสให้เป็นตลาดเต็มรูปแบบและมีความทันสมัย โดยพัฒนาคู่กับตลาดตน้

ล าไยท่ีอยูข่้างกัน โดยเร่ิมด าเนนิการในปี พ.ศ. 2492 และท าให้ท้ังสองตลาดนี้เจรญิเฟือ่งฟูและมชีื่อเสียงเป็นท่ีรู้จักกัน

ในวงกวา้ง 

ข้อมูลท่ัวไปของตลาดวโรรส 

ตลาดวโรรสบริหารงานโดย บริษัทเชียง ใหม่พาณิชย์ จ ากัด (ในเครือ หสน. อนุสาร)สร้างขึ้นเป็นรูปแบบ

ตลาดเมื่อ พ.ศ. 2492 อาคารปัจจุบันสร้างเสร็จปี พ.ศ. 2515 ออกแบบโดย ศาสตราจารย์ อัน นิมมานเหมินท์ แห่ง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตัวอาคารมสีามชั้น อีกท้ังมีชั้นใต้ดิน และชั้นลอย มีแผงท้ังหมด

ประมาณ 500 แผง ชั้นใต้ดิน ขายอาหาร และเคร่ืองดื่ม เด่นท่ีขนมจีนซึ่งมีหลายร้านให้เลือก ชั้น 1 ของ ฝาก ของท่ี
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ระลึก อาหาร ผักสดและผลไม้เมอืงหนาว ชัน้ลอย 1 มสี่วนท่ีเป็นเขียงหมู และด้านหนา้ที่ขายเสื้อผ้า รองเท้า และพวก

เคร่ืองนอน ชั้น 2 เสื้อผ้าส าเร็จรูป รองเท้า กระเป๋า เคร่ืองส าอาง และรับจ้างตัดเย็บผ้า ชั้นลอย 2 เสื้อผ้าเมือง และ

รองเท้าแฟชั่น ปัจจุบัน ลานตรงกลางจัดเป็นลานโปรโมชั่น ขายสินค้าลดราคา ชั้น 3 เสื้อผ้าพื้นเมืองและเสื้อผ้า

ส าเร็จรูป กระเป๋า และมีร้านขายอาหาร เคร่ืองดื่มตามส่ัง และห้องสมุดส าหรับเด็ก 

สถานท่ีตัง้ 

ตลาดวโรรสตั้งอยู่ท่ี ต. ช้างม่อย อ. เมือง จ. เชียงใหม่ ทิศเหนือติดถนนช้างม่อย ทิศใต้ติดตรอกเล่าโจ๊ว ทิศ

ตะวันออกตดิถนนวิชยานนท์ และ ทิศตะวันตกติดถนนขว่งเมรุ หลายคนมักเขา้ใจว่า ตลาด  วโรรส หรือกาดหลวง คือ

รวมท้ังบริเวณตลาดต้นล าไยท่ีอยู่ฝั่งตรงข้าม และ ตลาดดอกไม้ด้วย แต่ในความเป็นจริงแล้ว ตลาดดอกไม้เป็นของ

เทศบาล และตลาดตน้ล าไยก็บริหารโดยอกีบริษัทหนึ่ง ปัจจุบันกาดหลวงมีท้ังกลางวันและกลางคืน ในสว่นกาดหลวง

กลางคืนน้ันได้แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนถนนชา้งม่อย เนน้ขายเสื้อผ้า รองเท้า  และส่วนถนนวชิยานนท์ ก็เน้นของกิน เชน่ 

ขนมจีนน้ ายา ไก่ทอด อาหารพื้นเมอืง และผลไม้ (ตลาดวโรรส : ระบบออนไลน์) 

ผู้ค้าอาหารริมทางบนถนนตลาดวโรรสมีท้ังคนในพื้นท่ีและบางส่วนเป็นคนนอกพื้นท่ี ท้ังหมดอยู่ภายใต้การ

ก ากับดูแลร่วมกันของส านักงานตลาดวโรรส ต ารวจจราจรและเทศกจิของเทศบาลนครเชยีงใหม่ เนื่องจากผู้คา้อาหาร

ริมทางบนถนนตลาดวโรรสส่วนมากค้าขายบริเวณพื้นผิวการจราจรท้ังสองฝั่งบนถนนตลาดวโรรส  เทศบาลนคร

เชยีงใหม่จงึได้ก าหนดให้บริเวณท่ีมีการค้าอาหารริมทางในชว่งค่ าถึงกลางคืนเป็นจุดผ่อนผันให้ผู้ค้าสามารถตัง้ร้านค้า

ได้ ท้ังนีส้ามารถแบ่งพืน้ท่ีบริเวณท่ีมีการคา้อาหารริมทางบนถนนตลาดวโรรสออกเป็นท้ังหมด 3 โซนด้วยกันได้แก่โซน 

เสื้อผ้า-เคร่ืองประดับ จะเร่ิมตั้งแต่ช่วงต้นถนนท่ีมีซุ้มใหญ่ๆ ยาวไปจนถึงบริเวณทางแยกหน้า 7-11 และบนทางเท้า

รอบตลาดวโรรส  โซนของกิน เร่ิมตั้งแต่ช่วงทางแยกหน้า 7-11 ยาวไปจนถึงธนาคารธนชาติ มีอาหารให้เลือกกินกัน

อย่างครบครัน ท้ังของคาว ของหวาน อาหารวา่ง แตจ่ะค่อนขา้งหนักไปทางข้าวเหนียว ของย่าง ของทอดเสียมากกว่า 

โซนสุดท้าย โซนผลไม้-ดอกไม้ เร่ิมตัง้แตช่ว่งทางแยกหนา้ 7-11 เหมือนกันแต่ตรงไปทางแม่น้ าปิง (ฝั่งตลาดต้นล าไย)  

การพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชงิอาหารริมทางบนถนนตลาดวโรรส เชยีงใหม่ จากสภาพพื้นท่ีท่ีจ ากัดของ

ถนนตลาดวโรรส ส่งผลให้การจัดการท่องเท่ียวเชิงอาหาร Street Food มีความเป็นไปได้น้อย เนื่องจากมีกฎข้อบังคับ

ท้ังการจ ากัดพื้นท่ีตั้งร้านค้าและพื้นท่ีส าหรับรับประทานอาหาร ในขณะท่ีจ านวนร้านค้าและจ านวนนักท่องเท่ียวมาก

เต็มพื้นท่ีท่ีทางส านักงานตลาดได้จัดไว้ จึงมีข้อจ ากัดในการเปิดโอกาสให้นักท่องเท่ียวมีส่วนร่วมทดลองประกอบ

อาหาร ท าได้เพียงอธิบายวิธีการประกอบอาหารและการถ่ายภาพ ยิ่งถ้าเป็นร้านค้าท่ีมีชื่อเสียงหรือได้รับการรีวิวใน

โซเซียล รวมถึงมีการปักหมุดไว้ในสังคมออนไลน์ก็จะมีลูกค้าต่อคิวซื้อเป็นจ านวนมากจนไม่มีเวลาสื่อสารกับลูกค้า 

ท้ังๆ ท่ีผู้ค้าส่วนใหญ่สามารถสื่อสารกับนักท่องเท่ียวโดยใชภ้าษาต่างประเทศท้ังภาษาจีนและภาษาอังกฤษ แตอ่ย่างไร

ก็ดีบริเวณถนนตลาดวโรรสก็ยังคงมีจุดขายหลักที่สามารถน ามาเชื่อมโยงเข้ากับการท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับ

อาหารคือ สภาพแวดล้อม วิถีชีวิตของชุมชน อาคารบ้านเรือนเก่าแก่ท่ีมีเร่ืองราวและประวัติศาสตร์ยาวนาน ถึงแมว้า่

นักท่องเท่ียวจะไม่สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารจากการทดลองท าหรือจากการสาธิตท าอาหารของผู้ค้า แต่

นักท่องเท่ียวก็สามารถเรียนรู้ได้จากการสังเกตวิธีการท าอาหาร การรับประทาน รสชาติและสภาพแวดล้อมท่ีสัมพันธ์

กับวิถีชีวิตของคนในพืน้ท่ีซึ่งเชื่อมโยงกับอาหารและการบริโภคอาหาร 
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ในส่วนของความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาท่องเท่ียวเพื่อซื้ออาหารบนถนนตลาดวโรรส พบว่า 

นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 65 คน และเพศชาย 35 คน ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 21 – 30ปี 

จ านวน 80 คน ภูมิล าเนา ส่วนใหญ่เป็นนักศกึษาท่ีเข้ามาศกึษาเชียงใหม ่จ านวน 75 คน ท่ีเหลอืเป็นคนวัยท างาน โดย

ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาทางภาคเหนือ 60 คน โดยค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเพื่อบริโภคบนถนนตลาดวโรรส อยู่ท่ี

ประมาณ 200 -300 บาท ต่อคร้ัง จ านวนกว่า 80 คน จากการสัมภาษณ์พบว่านักท่องเท่ียวส่วนหนึ่งอยากให้มีการ

ปรับสูตรอาหาร หรือวิธีการผลิตอาหารให้ได้ตามความต้องการของผู้บริโภค และคงรสชาติความเป็นเอกลักษณ์ของ

อาหารพื้นเมือง อีกท้ังต้องการให้ผู้จ าค้าอาหารน าเสนอความเป็นเอกลักษณ์ของอาหารล้านนา เช่น รสชาติ วัตถุดิบ

ให้คงอยู่ แต่ก็เข้าใจว่าบางคร้ังผู้ค้าอาหารต้องประสบปัญหาในเร่ืองฤดูกาลของวัตถุดิบ และท่ีส าคัญบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้

ยังไม่เป็นท่ีถูกใจผู้บริโภคหรือนักท่องเท่ียวเท่าท่ีควรเพราะส่วนใหญ่อยากใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์หรือ

วัฒนธรรมในการกินของภาคเหนือ แต่นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่พึงพอใจในการจัดโซนในบริเวณถนนตลาดวโรรส มี

พนักงานจากเทศบาลนครเชยีงใหมดู่แลเร่ืองท่ีจอดรถจักรยานยนต ์ร้านขายอาหาร มคีวามหลากหลาย แตย่ังคงกลิ่น

อายความเป็นล้านนา โดยเฉพาะอาหารท้องถิ่นท่ียังมีจ าหน่ายทุกวัน แต่ท้ังนี้เนื่องจากผู้ค้าอาหารริมทางบนถนน

ตลาดวโรรสส่วนมากค้าขายบริเวณพื้นผิวการจราจรท้ังสองฝั่งบนถนนตลาดวโรรส  เทศบาลนครเชียงใหม่จึงได้

ก าหนดให้บริเวณท่ีมกีารค้าอาหารริมทางในช่วงค่ าถึงกลางคืนเป็นจุดผ่อนผันโดยท่ียังมีรถวิ่งผ่านได้ตามปกต ิอาจจะ

ท าให้รถติดบริเวณถนนตลาดวโรรสและเส้นทางท่ีเชื่อมติดกันได้ รวมถึงต้องระวังอุบัติเหตุจากรถท่ีสัญจรผ่านไปมา

ด้วย 

ในด้านของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารในการจัดการท่องเท่ียวเชิงอาหาร Street Food บนถนน

ตลาดวโรรส เชยีงใหม่ พบวา่แรงจูงใจในการท่องเท่ียวมอีิทธิพลในเชงิบวกต่อการบริโภคอาหารพื้นเมอืง อาจกล่าวได้

ว่าแม้ว่านักท่องเท่ียวจะคงมีความกังวลหรือความกลัวในการบริโภคอาหารท่ีแปลกหรือ ไม่เคยลอง แต่นั่นเป็นเพราะ

รสชาติท่ีไม่คุ้นเคย ไม่รู้ถึงกรรมวิธีในการปรุงอาหาร แต่ถ้าหากว่า มีร้านอาหารหรือแหล่งจ าหน่ายอาหารนั้นๆ เป็น

แหลง่ท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักมรีาคาไม่แพง จะท าให้นักทอ่งเท่ียวเกิดความ ภาคภูมใิจและก่อให้เกิดเป็นประสบการณ์ใน

การบริโภคท่ีสามารถน าไปบอกเล่าต่อ ๆ ได้ว่าเคยมาท่ีแหล่งจ าหน่ายอาหารริมทางนี้แล้ว อีกท้ังยังพบว่าปัจจัยด้าน

สังคมในด้านอิทธิพลกลุ่มเพื่อน การชักจูง ก็เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารในการจัดการท่องเท่ียวเชิง

อาหารริมทางบนถนนตลาดวโรรส เชียงใหม ่เช่นกัน 

จากการสัมภาษณ์สรุปได้ว่า ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องมองเห็นความเป็นไปได้ยากท่ีจะพัฒนาการท่องเท่ียวเชิง

อาหารริมทางบริเวณถนนตลาดวโรรส จ.เชียงใหม่ เนื่องจากบริเวณท่ีมีการค้าอาหารริมทางบนถนนตลาดวโรรส ยัง

ไมม่ศีักยภาพ รวมถึงไม่มีความพร้อม และความโดดเด่นของอาหาร ท่ีเชื่อมโยงกับเร่ืองราวและวัฒนธรรมของท้องถิ่น

เท่าท่ีควร  เร่ืองจากไมไ่ด้มีการเปิดโอกาสให้นักท่องเท่ียวได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหาร รวมท้ังทดลองประกอบ

อาหาร และรับประทานอาหารท้องถิ่นท่ีเป็นต้นต ารับ เหตุจากยังมีข้อจ ากัดเร่ืองความสามารถและวิธีการในการ

ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอาหารท่ีผู้ค้าแต่ละร้านต่างก็มลีักษณะแตกต่างกัน ท้ังนี้อาหารบางประเภทต้องมีการเตรียม

ล่วงหน้าก่อนขาย ไม่สามารถน ามาประกอบอาหารบริเวณริมทางได้นอกจากนี้ร้านอาหารริมทางบริเวณถนนตลาด  

วโรรส จ.เชียงใหม่บางร้านมีลูกค้าเข้าคิวรอซื้อเป็นจ านวนมาก ท าให้ผู้ค้าไม่สามารถเปิดโอกาสให้นักท่องเท่ียวได้
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ทดลองประกอบอาหาร และไมม่เีวลาในการพูดคุยสื่อสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านอาหารกับนักท่องเท่ียวเท่าท่ีควร 

แตอ่ย่างไรก็ตามกลุ่มผู้คา้ก็ยินดีท่ีจะให้ความร่วมมอืหากหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องเล็งเห็นศักยภาพและตอ้งการส่งเสริมให้

ถนตลาดวโรรสเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอาหารริมทางเพราะจะเป็นโอกาสในการสร้างรายได้แล้ว ยังเป็นการเผยแพร่

วัฒนธรรมด้านอาหารโดยเฉพาะอาหารท้องถิ่นในภาคเหนือให้นักท่องเท่ียวได้รับรู้อีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งสร้างความ

ภาคภูมใิจให้กับผู้คา้ได้อีกดว้ยในดา้นการช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวในจังหวัดเชยีงใหม่ได้อีกช่องทางหนึ่ง 

 

อภปิรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาในคร้ังนี้พบว่าผู้ให้ข้อมูลหลักยังไม่เข้าใจในหลักการของการท่องเท่ียวเชิงอาหารริมทาง

เท่าท่ีควร จึงไม่ได้มุ่งความส าคัญไปท่ีการท่องเท่ียวประเภทนี้ โดยเฉพาะการน าวิถีในการประกอบอาชพีเพื่อด ารงชีวิต

มาเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เนื่องด้วยส่วนใหญ่กิจกรรมท่ีจัดขึ้นมา

เพิ่มเติมจากปกติในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เพียงเพราะแค่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ มุ่งให้คนในท้องถิ่นมีรายได้และดึงดูด

นักท่องเท่ียวเพิ่มมากขึ้น โดยท่ีไม่ได้มีการน าแนวคิดในการใช้อาหารมาเป็นจุดดึงดูดให้เกิดการท่องเท่ียวและเกิดการ

เรียนรู้วัฒนธรรม วถิีชีวิตความเป็นอยู ่และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และปัจจุบันถนนตลาดวโรรส จ.เชยีงใหม่ก็มท้ัีงผู้ค้า

ท่ีเป็นคนในท้องท่ีจังหวัดเชยีงใหม่และผู้ค้าจากภายนอกพื้นท่ีปะปนกัน ท าให้จุดเด่นด้านวัฒนธรรมจีนในบริเวณตรอก

เล่าโจ๊ว หรือไชน่าทาวนเ์ชียงใหม ่และวิถชีวีติความเป็นอยู่ในอดีตท่ีเคยเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเท่ียวถูกลดความส าคัญลง

ไป เนื่องจากการท่องเท่ียวเชิงอาหารเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดจากการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเท่ียวใหม่ เพื่อ

ตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเท่ียวท่ีไขว่คว้ามองหาประสบการณ์ท่ีแตกต่างมากขึ้น ซึ่งเกิดจากแนวคิดท่ีว่า 

อาหารประจ าทอ้งถิ่นเป็นหนึ่งในสว่นประกอบที่ส าคัญมากท่ีสุดในการสร้างประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพได้ 

(Herrera et al., 2012; Chen, 2013) นักท่องเท่ียวสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านการเยี่ยมชมสถานท่ีหรือเข้า

ร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ ที่เกี่ยวกับอาหาร เช่น แหล่งผลิตอาหาร เทศกาลอาหาร งานแสดงอาหาร ตลาดการเกษตร งาน

แสดงการประกอบอาหาร กิจกรรมชิมอาหาร เป็นต้น โดยไม่ได้จ ากัดอยูแ่ค่ประสบการณ์ดา้นรสชาติอาหารเพยีงอยา่ง

เดียว หากขยายสู่การผสมผสานประสบการณ์เชิงผัสสะอันหลากหลายอื่น ๆ ของการกินอาหารร่วมด้วย เช่น ความ

สวยงามการตกแตง่อาหาร กลิ่นของอาหาร บรรยากาศขณะกินอาหาร และศิลปะการแสดงการประกอบอาหารของ

พ่อครัว (Hall et al., 2003) ในปัจจุบันนี้บริษัททัวร์ต่างได้น าจุดเด่นของอาหารท้องถิ่นมารวมไว้ในส่วนหนึ่งของ  

โปรแกรมทัวร์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  Cohen & Avieli (2004) ท่ีว่าการส่งเสริมการตลาดในพื้นท่ีภูมิภาค ควร

ส่งเสริมการท่องเท่ียว โดยการน าอาหารมาใช้เป็นกิจกรรมเพื่อดึงดูดใจ อาหารเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเท่ียว สิ่งท่ี

นักท่องเท่ียวให้ความสนใจมากท่ีสุดคือ ร้านอาหาร ว่ามีราคาแพง หรือไม่เพียงใด และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

Quan & Wang (2004) ท่ีศึกษาเร่ือง รูปแบบประสบการณ์ของนักท่องเท่ียว:ประสบการณ์การบริโภคอาหารในแหล่ง

ท่องเท่ียว พบว่า การบริโภคอาหารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาตลาดและท าให้ผู้ผลิตอาหารพื้นเมืองเพิ่มคุณค่า  

ของผลิตภัณฑเ์พื่อให้นักท่องเท่ียวมปีระสบการณ์จากการได้บริโภคอาหารท่ีผลิตจากจากวัตถุดิบในท้องถิ่น 

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์หลักเพื่อหาศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอาหารริมทางบริเวณถนนตลาดว

โรรส จ.เชียงใหม่ ผู้วิจัยได้พยายามผลักดันแนวคิดท่ีเกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิงอาหารริมทางบริเวณถนนตลาดวโรรส 
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จ.เชยีงใหม่ โดยช้ีให้เห็นว่าอาหารสามารถเป็นจุดดงึดูดนักทอ่งเท่ียวและเชื่อมโยงไปถงึวัฒนธรรม วถิีชีวิตความเป็นอยู่ 

และเอกลักษณ์ของท้องถิ่นท่ีมีกล่นอายล้านนาได้ สอดคล้องกับ Smith,  et  al. (2010) ได้กล่าวถึงประเทศไทยวา่เป็น

แหลง่ท่องเท่ียวเชงิอาหารท่ีมวีัฒนธรรมการกินท่ีแปลกใหม ่อาหารเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้นักทอ่งเท่ียวมคีวามรู้สกึว่า

เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งนั้น เนื่องจากอาหารสามารถบอกถึงเอกลักษณ์ของพื้นท่ี วิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมของท้องถิ่น ซึ่งเป็นประสบการณ์ท่ีนักท่องเท่ียวต้องการได้ รับจากการมาท่องเท่ียวในแหล่งนั้น  และยัง

สอดคล้องกับ Cheung (2011) กล่าวว่าสาเหตุท่ีท าให้อาหารไทยเป็นอาหารท่ีมีความโดดเด'น เนื่องจากประเทศไทย

เป็นแหล่งอาหารท่ีอุดมสมบูรณ์มีทรัพยากรทางการเกษตรจ านวนมากท่ีใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการท าอาหารได้

หลากหลายชนิดเช่น ข้าว เคร่ืองเทศ สมุนไพรไทย เป็นต้น อาหารไทยมีเอกลักษณ์ในรสชาติอาหารและวิธีการท าท่ี

แตกต่างกันไปตาม แต่ละภูมิภาค จึงท าให้อาหารไทยเป็นอาหารท่ีมีเอกลักษณ์ชัดเจนแตกต่างไปจากอาหารชาติอื่น  

สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนได้ แตจ่ากการศกึษาวจิัยก็พบวา่ปัญหาเร่ืองพื้นท่ี และลักษณะการปรุงอาหารท่ีมี

ข้อจ ากัด และผู้คา้บางร้านยังมคีวามคิดท่ีว่าปัจจุบันก็ค้าขายได้ดีอยูแ่ลว้ อยากมุ่งไปท่ีการคา้ขายและการบริการลูกคา้

มากกวา่จะมาอธิบายเกี่ยวกับอาหารให้เชื่อมโยงกับวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยูแ่ละเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  

จากผลการวิจัยข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าการท่องเท่ียวอาหารริมทางบนถนนตลาดวโรรส เชียงใหม่ ยังไม่มี

ความพร้อมและศักยภาพมากเพียงพอ เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่ไม่เข้าใจรูปแบบของการท่องเท่ียวอาหาร 

Street Food ได้อย่างแท้จริง อีกท้ังยังไม่มีรูปแบบการน าเสนอท่ีดึงดูดความสนใจของนักท่องเท่ียวได้และยังคงต้อง

ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมาก เนื่องด้วยความส าคัญในการสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับ

อาหารให้กับนักท่องเท่ียวยังส่งผลให้คนในท้องถิ่นมคีวามตระหนักถึงคุณค่าของอาหารท้องถิ่น เกิดการเรียนรู้ในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรท่ีเกี่ยวกับอาหารให้คงอยู่ ซึ่งน าไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้ ท าให้เกิดการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานและสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับแหล่งท่องเท่ียว ทั้งนี้ (วิทยา ด่านธ ารงกุล  และคณะ ,  2547) 

กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอาหารท่ีบริษัทน าเท่ียวน าเสนอให้กับนักท่องเท่ียวมหีลากหลายกิจกรรม ซึ่งแต่ละกิจกรรม

สามารถสร้างประสบการณ์ สร้างอารมณ์และความรู้สึกให้กับนักท่องเท่ียวได้ต่างกัน และถาบริษัทน าเท่ียวทราบถึง

รูปแบบกิจกรรมการท'องเท่ียวเชิงอาหารท่ีสามารถสร้างประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ีดีให้แก่นักท่องเท่ียวได้ย่อม

สามารถพัฒนากิจกรรมการท'องเท่ียวเพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเท่ียวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เพื่อให้การท่องเท่ียวเชงิอาหารริมทางประสบความส าเร็จต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะ 

1) ควรมกีารจัดตัง้คณะท างานโดยคัดเลอืกจากทุกฝ่ายท่ีมสี่วนเกี่ยวข้อง มาสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับ

การท่องเท่ียวเชิงอาหารริมทางบนถนนตลาดวโรรส เชียงใหม่ เพื่อร่วมกันก าหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติและการ

บริหารจัดการภายในพื้นท่ีถนนตลาดวโรรส 

2) ในงานวิจัยน้ีเป็นการวิจัยท่ีเก็บขอ้มูลจากนักท่องเท่ียวชาวไทยเท่านัน้ ควรขยายขอบเขตของการศึกษาโดย

เก็บข้อมูลจากนักท่องเท่ียวหลายๆสัญชาต ิหรืออาจใช้การเก็บข้อมูลแยกตามสัญชาติแยกตามทวีป เพื่อเปรียบเทียบ

ผลท่ีได้วา่มีความเหมอืนหรือแตกตา่งกันอย่างไร 
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ผ่านการประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว 

NAKHON SAWAN DRAGON EMBRACE: IDENTITY OF NAKHON SAWAN PROVINCE 

COMMUNICATION VIA THE TOURISM PUBLIC RELATIONS 
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บทคดัย่อ 

 บทความวิชาการนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน าเสนอ บทความเร่ือง “มังกรนครสวรรค์ กับ

การสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นจังหวัดนครสวรรค์  ผ่านการประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเท่ียว” จังหวัดท่ีเป็นหนึ่งใน

เมอืงท่องเท่ียวเมอืงรอง 55 จังหวัด ที่ก าลังถูกผลักดันและกระตุ้นการท่องเท่ียวในทอ้งถิ่น ภายใตแ้คมเปญ “Amazing 

Thailand Go Local หรือ เท่ียวท้องถิ่นไทย ชุมชนเตบิใหญ่ เมอืงไทยเตบิโต” ผ่านการประชาสัมพันธ์ด้านอัตลักษณ์ของ

คนในจังหวัดเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวและเพื่อเป็นกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและพัฒนาภาคการท่องเท่ียวไทยให้

กระจายตัวสู่เมอืงรอง 

 

ค าส าคัญ: การท่องเท่ียวเชงิศาสนา  จังหวัดนครสวรรค์  วัดคีรีวงศ์ 

 

ABSTRACT 

This article is literature review related to the. “Nakhon Sawan Dragon Embrace: Identity of Nakhon Sawan 

Province   Communication via the Tourism Public Relations” the province is one of the city's most popular tourist 

attractions; the province of the city is being pushed and stimulating local tourism. Under “Amazing Thailand Go 

local or local Thai”  campaigns.  Communication via Identity of Nakhon Sawan Province by the Tourism Public 

Relations media of Thailand. The community grows "to distribute local revenue and improve the tourism sector of 

Thailand to diversify the city. 

 

Keywords: Meditation Tourism / Nakhon Sawan Province / Kiriwong Temple 
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บทน า 

จากที่การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ได้มีการประกาศแนวทางด้านการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเมือง

รอง โดยกระตุ้นการท่องเท่ียวในท้องถิ่น ภายใต้แคมเปญ “Amazing Thailand Go Local หรือ เท่ียวท้องถิ่นไทย ชุมชน

เติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต” เพื่อให้เกิดการกระจายโอกาสในเชิงพื้นท่ี โดยการเพิ่มจ านวนนักท่องเท่ียวเข้าสู่เมืองรอง

และชุมชนเพิ่มมากขึ้น อีกท้ังเพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาพื้นท่ีสู่การเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความ

สมดุลในทุกมิติเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป การท่องเท่ียวเปรียบเสมือนสินค้าและการบริการชนดิหนึ่ง  การท่องเท่ียว

แห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการวางแผนและด าเนินนโยบายเพื่อกระตุ้นการท่องเท่ียวไทย 

และให้นักท่องเท่ียวสนใจการท่องเท่ียวในประเทศไทยมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็จ าเป็นต้องดึงดูดนักท่องเท่ียว

ต่างประเทศให้เดินทางมาเท่ียวประเทศไทยมากขึ้น การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงได้จัดสรรงบประมาณ

เพื่อการส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น สื่อบุคคล โทรทัศน์ นิตยสารการท่องเท่ียว 

อนิเตอร์เน็ต หนังสอืพิมพ ์แผนที่ ป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว ฯลฯความหลากหลายในหลายๆด้านในประเทศไทย

ท้ังวัฒนธรรม ประเพณี หรือความเป็นไทยต่าง ๆ มีรากฐานมาจากศาสนาพุทธ มาจากวิถีของศาสนาพุทธเกือบ

ท้ังหมด วถิีไทย วถิีพุทธ น าเสนอให้เห็นถึงวถิีซึ่งเป็นการด ารงอยูข่องศาสนาพุทธคู่วิถีไทย จนเป็นสิ่งท่ีไม่สามารถแยก

ออกจากกันได้แลว้ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีลว้นน่าภาคภูมิใจของชาวไทยพุทธอย่างแท้จริง 

นครสวรรค์เป็นจังหวัดท่ีมีความส าคัญในทางประวัติศาสตร์อีกจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย เป็นจังหวัดท่ี

ตั้งอยู่ระหว่างภาคกลางและภาคเหนือจึงเป็น “ประตูสู่ภาคเหนือ” และเป็นศูนย์กลางการคมนาคมท่ีส าคัญของ

ภาคเหนือตอนล่าง และยังเป็นจังหวัดท่ีมีลักษณะเป็นเมืองท่องเท่ียวและแหล่งอุตสาหกรรมมากมาย ท้ังนี้จังหวัด

นครสวรรค์มสีถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคัญหลายแหง่ ท้ังน้ีนักท่องเท่ียวสว่นใหญ่จะเดนิทางมาทอ่งเท่ียวท่ีวัดคีรีวงศ ์เพราะ

เป็นวัดท่ีสวยงามและมีพระจุฬามณ ีเป็นสถานท่ีท่ีมีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่ อกีทัง้ยังมีหอ

ชมเมอืงท่ีสามารถชมทิวทัศน์เมอืงนครสวรรค์ได้ท้ังหมดอกีด้วย 

การท่องเที่ยวเชงิศาสนา 

การท่องเท่ียวเชิงศาสนา (วัฒนธรรม) หรือการท่องเท่ียวเชิงจิตวิญญาณ (Spiritual Tourism) กลายเป็นการ

ท่องเท่ียวอีกรูปแบบหนึ่ง ท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทย และชาวต่างประเทศในขณะนี้ 

โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษ กับวัด แหลง่โบราณสถาน และสถานที่ปฏบัิตธิรรม เนื่องจากวัดเป็นมรดกทางวัฒนธรรม

ของประเทศไทยท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมสืบเนื่องมาเป็นเวลาช้านานแล้ว ซึ่ง

เป็นไปตามคติความเชื่อท่ีถอืวา่การได้มาสักการะสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิ ร่วมท าบุญ บริจาคทานปฏบัิตบูิชา จะน าความเป็น

สิริมงคลมาสู่ชีวิตและครอบครัวของผู้ท่ีได้ไปสักการะขอพร และยังสามารถสร้างเสริมก าลังใจให้เกิดขึ้น ท าให้จิตใจ

ผ่องใส โดยจะเห็นได้วา่ “วัด” (Temple) เป็นทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีสะท้อนให้เห็นถึงอารยธรรมและยังสะท้อนไปถึง

ร่องรอยวิถีชีวิตในอดีตท่ีมีลักษณะกลมกลืน (Harmony) ระหว่างชุมชน วัดและสิ่งแวดล้อม ท่ีมีลักษณะการผสม

กลมกลืนการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานของความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ความเชื่อของท้องถิ่น และยังเป็นแหล่งรวม

ข้อมูลด้านประวัตศิาสตร์ การศึกษา ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม รวมท้ังเชื่อมโยงความเป็นมาของวัฒนธรรมกับชุมชน

และการตั้งถิ่นฐานของชุมชน ล้วนมีคุณค่าต่อจิตใจและมีความศักดิ์สิทธ์ิและงดงามเป็นท่ีเลื่อมใสศรัทธาของชาวไทย 
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วัดจึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวประเภทหนึ่ง คือเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางประวัตศิาสตร์ซึ่งเป็นแหลง่ท่องเที่ยวประเภทที่มนุษย์

สร้างขึ้น แต่มีความแตกต่างจากแหล่งท่องเท่ียวท่ีมนุษย์สร้างขึ้นประเภทอื่น เนื่องจากมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์

วัฒนธรรม และสังคม รวมถึงความผูกพันทางจิตใจตอ่ชนรุ่นหลัง 

การทัวร์ไหว้พระท าบุญ นับเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการท่องเท่ียวในกลุ่มความสนใจพิเศษท่ีได้รับความนิยม

เป็นอยา่งมากในประเทศไทย มนีักท่องเท่ียวจ านวนมากนิยมเดินทางไปวัด หรือสถานท่ีศักดิ์สทิธ์ิ เพื่อร่วมกิจกรรมทาง

ศาสนา และการปฏบัิติธรรม ตามคติความเชื่อท่ีถือว่าการได้มาสักการะสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิ ร่วมท าบุญ บริจาคทาน จะ

น าความเป็นสริิมงคลมาสู่ชีวิต และสรา้งจิตใจท่ีผ่องใส มาสู่ผู้ปฏบัิต ิเนื่องด้วยวัดเป็นทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีสะท้อน

ถึงอารยธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่น อันเป็นแหล่งรวมข้อมูลด้านประวัติศาสตร์การศึกษา ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม

รวมท้ังเชื่อมโยงความเป็นมาของวัฒนธรรมกับชุมชนและการตัง้ถิ่นฐานของชุมชนไวอ้กีด้วย จากการท่ีวัดเป็นศูนย์รวม

จิตใจท่ีส าคัญของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กลุ่มเป้าหมายหลักของการท่องเท่ียวเชิงศาสนา จึงมีหลากหลาย

กลุ่ม ไมจ่ ากัดเพศ ไมจ่ ากัดวัย แตก่ลุ่มท่ีนิยมเข้าเยี่ยมชมการท่องเท่ียวประเภทนี้ คือ กลุ่มผู้สูงอายุหรือกลุ่ม ประชาคม

เกษียณ (Retirement community) ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ เลือกการเดินทางท่องเท่ียวเชิงศาสนาด้วย

ความสนใจในศิลปวัฒนธรรม และเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริม

การท่องเท่ียวโดยตรง ท้ังตลาดในประเทศและต่างประเทศจึงได้ให้ความส าคัญกับตลาดการท่องเท่ียวของผู้สูงอายุ 

เนื่องจากเป็นตลาดใหญ่และมีก าลังในการจับจ่ายสูงเพื่อการท่องเท่ียว 

วถิีชีวิตของชาวไทยสว่นใหญ่ผูกพันกับพระพุทธศาสนา แนวทางส าคัญส าหรับการด าเนินชีวิตเพื่อให้รู้เท่าทัน

กับกระแสโลกาภิวัฒน์ คือ การน าเอาวัฒนธรรมมาเป็นครรลองในการด าเนินชีวิต วัดกับ ชุมชนเป็นสิ่งท่ีคู่กัน มาแต่

โบราณกาล วัดเป็นศาสนสถานทางพุทธศาสนา เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความหลากหลายในรูปแบบท่ีแตกต่างกัน ท้ัง

ขนาด ประเภท พื้นท่ี ฐานะและการจัดกิจกรรม วัดจึงเป็นท่ีพึ่งของประชาชนทางจิตใจและปัญญา ตลอดจนเป็น

ศูนย์กลางของชุมชนตามฐานะและบทบาทหน้าท่ีพึงปฏิบัติของวัด วัดจะด ารงไว้ซึ่งความเป็นวัดได้อย่างถูกต้องและ

รักษาความเป็นวัดได้ตามหลักการของพระพุทธศาสนา ซึ่งประกอบด้วยองค์ 3 คือ องค์แรก สะอาด คือ ศีล องค์ท่ี 2 

สงบ คือ สมาธิและองค์ท่ี 3  สว่าง คือ ปัญญา วัดจะต้องด ารงรักษาไว้ซึ่งเนื้อหาสาระส าคัญของความเป็นวัดอย่าง

แท้จริง เช่น วัดพระแก้วหรือวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งเป็นวัดไม่มีพระสงฆ์ มีปูชนียวัตถุและปูชนียสถาน เป็นท่ี

ประดิษฐานของสถาบันศาสนา ยิ่งใหญ่อลังการแต่ก็คงไวซ้ึ่งแก่นสาระส าคัญของวัด คือ สะอาด สงบ และสว่าง ร่มร่ืน 

สร้างความรู้สกึที่ประทับใจ 

วัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนเป็นท่ีพ่ึงของประชาชน เป็นแหล่งศึกษาส าหรับการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาและ

เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับคนในชุมชน มีความผูกพัน แนบแน่นมา

ยาวนาน การจัดกิจกรรมของวัดกับชุมชนเป็นกิจกรรมท่ีเอื้อประโยชน์ต่อกัน บรรยากาศของวัด รวมท้ังพระสงฆ์ 

สามเณร และสถานท่ี อีกท้ังพิธีกรรม เป็นท่ีศรัทธาของประชาชน กิจกรรมท่ีวัดจัดขึ้นล้วนส่งผลกระทบต่อชีวิตของ

ประชาชนในชุมชน วัดท่ีจัดการบริหารจัดการท่ีดีมีสถานท่ีเอื้อต่อการพัฒนา จึงเป็นสถานท่ีเหมาะสมส าหรับศกึษาหา

ความรู้ได้หลากหลายรูปแบบตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากการเป็นท่ีพึ่งทางจิตใจของประชาชนเป็นศูนย์รวม

ของชุมชนและเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้แล้ว วัดยังเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชงิพุทธได้เป็นอยา่งดี (สายใจ  ทันการ, 2550) 
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เทศกาลตรุษจีนในนครสวรรค์ 

 ตรุษจีนในนครสวรรค์ ประเพณีตรุษจีน ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ า เดอืน 1 ตามปฏทิินจีน เป็นประเพณีเกี่ยวกับการ

ไหวเ้จ้า ไหวบ้รรพบุรุษ ของคนไทยเชื้อสายจีน ท่ีอยู่ในอ าเภอเมอืงนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ มกีิจกรรมการแสดง

หลายอยา่ง เชน่ การแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ าโพ แห่มังกร เชดิสงิโต 

การแหเ่จ้าพ่อ – เจ้าแม่ปากน้ าโพ เป็นประเพณีท่ีกลา่วเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งปฏบัิติ

สืบเนื่องกันมา การแห่เจ้าพ่อ – เจ้าแม่ปากน้ าโพเร่ิมคร้ังแรกเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนจากค าบอกเล่าของผู้

อาวุโสของชาวไหหน า คุณเตียงตุ่น แช่ภู่ ว่าการแห่เจ้ามีมาก่อนท่ีจะเกิดโรคระบาด โดยสมัยก่อนแห่ทางน้ าใช้เวลาใน

การแห่ 2 วัน โดยอัญเชิญรูปจ าลองเจ้าพ่อเทพารักษ์ – เจ้าพ่อกวนอู – เจ้าแม่ทับทิม ประทับบนเกี้ยว แล้วน าลงเรือ

บรรทุกข้าวหรือเรือบรรทุกไม้ ล่องไปทางตลาดใต้ บ้านตากุ๋ย แล้วอัญเชิญกลับศาล วันท่ีสองจะท าการแห่ขึ้นไปทาง

เหนือทางสถานีรถไฟ ขบวนแห่จะมีเฉพาะองค์เจ้าและพะโหล่ว ต่อมาเมื่อการคมนาคมทางบกสะดวกจึงได้อัญเชิญ

ออกแห่รอบตลาดปากน้ าโพ และได้น าเอาศิลปวัฒนธรรมของชาวไหหน า คือการเชิดเสือพะโหล่ว สาวงามถือโบ้ยโบ้ 

(อาวุธเจ้า) ไซกี่ (ธง) และมาร่วมในขบวน 

จนกระท่ังปี พ.ศ. 2460 – 2462 เกิดโรคห่า (อหิวาตกโรค) ระบาด ท าให้ประชาชนล้มตายเป็นจ านวนมาก 

ด้วยเหตุเพราะการแพทย์ การสาธารณสุข สมัยนั้นยังไม่เจริญเท่าท่ีควร ชาวบ้านต้องพึ่งพาหมอตามบ้าน หรือชินแส

จีน แตก่็ไมส่ามารถยับยัง้โรคระบาดได้ สว่นใหญ่หันไปพงึสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ซึ่งในคร้ังน้ันเจ้าพ่อแควใหญ่ (เจ้าพ่อเทพารักษ์) 

ได้ประทับทรง ท าพิธีรักษาโรคด้วยการเขียน “ยันตก์ระดาษ” หรือเรียกว่า “ฮู้” ให้ติดตัวหรือปิดไว้หนา้บ้าน และได้น า

ฮู้เผาไฟเพื่อท าน้ ามนต์ให้ประชาชนดื่มกินและประพรมรอบตลาด บริเวณใดท่ีได้ท าพิธีแล้วก็จะใช้ผ้าแดงกั้นไว้ให้

ประชาชนผ่านไปมาเส้นทางนี้ได้ เป็นผลให้การระบาดของโรคหมดไป ความศักดิ์สิทธ์ิจากปากต่อปากท่ีเล่าขานและ

แรงศรัทธา จึงท าให้มีผู้คนศรัทธามากราบไหว้เพิ่มขึ้นทุกป ี

จากแรงศรัทธานีท้ าให้ท้ังชาวไทย ชาวจีนกวางตุ้ง ชาวจีนแคะ และชาวจีนแตจ้ิ๋ว ได้เข้ามาร่วมในขบวนแหโ่ดย

น าเอาศิลปะของตนเข้าร่วมในขบวนแห่ เช่น ขบวนสิงโต ขบวนมังกร ขบวนเอ็งกอ ขบวนล่อโก๊ว ฯลฯ และใน พ.ศ. 

2510 ชาวไหหน าได้น าศิลปะการร าถ้วยเข้ามาในขบวนแห่และได้จัดเป็นประเพณีท่ีได้ถือปฏิบัตินับแต่นั้นมา และตาม

บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ ได้จัดโตะ๊รับเจ้าทั่วตลาดปากน้ าโพ เพื่อความเป็นสริิมงคลตอ่กิจการและครอบครัว 

ส าหรับวันท่ีใช้แห่ในช่วงท่ีมีแต่ชาวไหหน านั้นขึ้นอยู่กับองค์เจ้าพอ่ก าหนด แต่เมื่อมีหลายกลุ่มภาษามารว่มใน

ขบวนแห่ คณะกรรมการศาลเจ้าพอ่เทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม แควใหญ่ จึงขอต่อเจ้าพ่อเทพารักษ์ก าหนดวันท่ีแนน่อน 

ซึ่งในคร้ังนั้นได้ก าหนดวันขึ้น 4 ค่ า เดือนอ้ายของจีน (คือวันท่ี 4 โดยให้เร่ิมนับวันท่ีก าหนดเป็นวันตรุษจีนตามปฏิทิน 

เป็นวันท่ี 1) โดยถอืเป็นประเพณีท่ีได้สบืทอดและสร้างช่ือเสียงให้กับจังหวัดนครสวรรค์นับแตน่ัน้มาจนทุกวันนี้ 

ในอดีตขบวนแห่ของชาวไหหน าจะเลือกลูกหลานไหหน าเข้ามาร่วมในขบวนแห่ โดยทางคณะกรรมการจะน า

ส้มพร้อมผ้าเช็ดหนา้และซองอ่ังเปาไปมอบให้ท่ีบ้าน เพื่อให้เข้าร่วมแหแ่ละคนในครอบครัวนัน้ ๆ จะรูส้ึกปลื้มใจที่ได้เข้า

ร่วมในขบวนแห ่โดยถา้ถูกเลอืกให้ถือธงหรือโบ้ยโบ ้บิดามารดาบา้นนัน้ ๆ จะตัดเสื้อผ้าชุดใหม่ แตง่ตัวให้ลูกสาวอย่าง

สวยงาม 
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ปัจจุบันประเพณีการแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่เทศกาลตรุษจีนได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครสวรรค์เป็นอยา่งมาก 

ซึ่งรูปแบบการจัดงานได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย โดยได้คัดเลือกชาวตลาดปากน้ าโพเข้ามาเป็น

คณะกรรมการจัดงาน หรือท่ีเรียกว่าคณะกรรมการกลาง (เถ่านั้ง) โดยการจัดงานในปัจจุบันจะจัดงานในภาคกลางคนื

ถึง 12 คืน โดยในงานจะจัดให้มีอุปรากรจีนท้ังไหหน าและแตจ้ิ๋ว การจัดขบวนแห่ก็ได้จัดให้มีขบวนแห่กลางคืนมแีสงสีท่ี

สวยงาม ซึ่งการแหก่ลางคืนนีถ้ือได้ว่าเป็นการล้างตลาดก่อนท่ีวันรุ่งขึน้จะอัญเชญิองค์เจ้าพ่อเจ้าแมอ่อกแห่รอบตลาด

ปากน้ าโพ 

ชาวตลาดปากน้ าโพ ทั้งชาวไทย ชาวจีนแต้จิ๋ว จีนกวางตุ้งและจีนแคะ จึงได้ร่วมกับจีนไหหล าจัดการละเล่น

ของแต่ละกลุ่มภาษาจึงได้ร่วมกันอัญเชิญเจ้าพอ่เจ้าแมท่ี่อยูใ่นศาลเจ้าพอ่เทพารักษ์ มาแห่รอบตลาดเพื่อความเป็นสริิ

มงคลแก่ชีวิตและครอบครัวของชาวตลาดปากน้ าโพเป็นประจ าทุกปี ในวันขึน้ 1 ค่ าเดอืน 1 ของจีน เพื่อเป็นสริิมงคลแก่

ทุกคนในช่วงเทศกาลตรุษจีนและได้อัญเชญิองคเ์จ้าพ่อเจ้าแม่ทุกองค์ แห่ทางน้ า แลว้ขึน้บกแห่รอบตลาดแหร่อบตลาด

ปากน้ าโพ จนในปัจจุบันเปลี่ยนมาแห่ทางบกเพียงอย่างเดียว ยึดถือปฏิบัติมาแต่โบราณจนถึงปัจจุบันในช่วงเทศกาล

ตรุษจีนของทุกปจีนกลายเป็นประเพณสีืบทอดกันมากกวา่ 100 ปี เพื่อแสดงการขอบคุณเทพเจ้าและเพื่อความเป็นสิริ

มงคล ความเจริญก้าวหน้า ในด้านการค้า การเคารพกราบไหว้เปรียบเสมือนเทพเจ้าได้มาอ านวยอวยชัยให้พรยัง

ร้านค้าอันเป็นแหล่งท ากิน ในพิธีจะมีขบวนแห่มากมาย อาทิ เช่น สิงโต จากคณะเชื้อสายจีนต่าง  ๆ เอ็งกอ พะบู๊ ล่อ

โก้ว มังกรทอง ขบวนสาวงามและนางฟ้า ขบวนองค์สมมุตเิจ้าแม่กวนอมิ เป็นต้น 

“งานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ าโพ” ในสมัยเร่ิมแรกนั้นมีวัตถุประสงค์ในการท่ีจะน าองค์เจ้าพอ่เจ้าแม่

แห่ไปในเส้นทางต่าง ๆ ในเมือง เพื่อให้ประชาชนได้สักการะขอพรให้ปัดเป่าทุกข์ภัย เพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่เมือง และ

ชาวเมืองปากน้ าโพ แต่สมัยต่อมาจนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการจัดงานและชาวตลาดปากน้ าโพเห็นว่า งานแห่เจ้าพ่อ

เจ้าแม่ปากน้ าโพนี้อยู่ในช่วงของเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นบรรยากาศของการเฉลิมฉลอง ดังนั้นจึงต้องการให้มีการจัด

ขบวนการแสดงตา่ง ๆ ในขบวนแห่มากขึ้น และต่อมาจึงได้เกิดการผสมผสานท้ังพธีิกรรมความเชื่อขององค์เจ้าพอ่เจ้า

แม่ และขบวนการแสดงต่าง ๆ เกิดเป็นความรู้สึกท่ีมีเพื่อท้ังความเป็นสิริมงคล และเป็นการเฉลิมฉลองปีใหม่ในช่วง

เทศกาลตรุษจีนของชาวปากน้ าโพอีกดว้ย 

ประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ าโพ เป็นประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีนท่ีอาศัยอยู่ใน จังหวัดนครสวรรค์ 

จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีในช่วงเทศกาลตรุษจีน เพื่อความเป็นสิริมงคล การแห่เจ้านี้เริ่มท าครั้งแรกในพ.ศ. 2475 และได้

ปฏบัิตสิบืเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นประเพณีท่ีย่ิงใหญ่ของชาวนครสวรรค์ โดยในพธีิแหจ่ะม ี2 รอบ คือรอบกลางคืนใน

วันชิวซา (วันท่ี 3 เดือน 1 ตามปฏิทินของจีน) โดยเร่ิมตั้งแต่เวลาประมาณ 18.00 น. ไปจนถึง เวลา 22.00 น. ส าหรับ

รอบกลางวัน ในวันชวิสี่ (วันท่ี 4 เดอืน 1 ตามปฏทิินของจีน) ในขบวนแห่รอบเมอืงประกอบไปด้วย ขบวนแห่มังกรทอง 

ซึ่งชาวจีนถือวา่เป็นเทพเจ้าที่บันดาลคุณประโยชน์อยา่งมากแก่มวลมนุษย ์จึงถือได้วา่เป็นงานประเพณีอันยิ่งใหญ่และ

มีการสืบทอดกันมายาวนาน เพื่อแสดงความกตัญญู โดยมีการเชิดชูและน าเจ้าพ่อเจ้าแม่ในศาลเจ้าออกมาร่วมขบวน

แห่ไปตามถนนตา่ง ๆ ในตัวเมอืงนครสวรรค์ 

โดยในปัจจุบันได้มีการจัดอย่างตอ่เนื่องมาเป็นเวลาถึง 103 ปีแล้ว ซึ่งถือว่ามีประวัติอันยาวนานมากท่ีสุดใน

ประเทศไทย และในปี พ.ศ. 2561 "ประเพณีการแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ าโพ" ได้ถูกขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทาง
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วัฒนธรรม ประจ าปีพุทธศักราช 2561 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทาง

วัฒนธรรม คร้ังท่ี 2/2561 พิจารณาและเห็นชอบประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปี 

2561 เพื่อเป็นหลักฐานส าคัญของชาติ รวมท้ังปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของ

ชาติ ซึ่งงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแมป่ากน้ าโพ จ.นครสวรรค์ จัดอยู่ในประเภทท่ี 3 คือ ลักษณะของมรดกภูมิปัญญา

ทางวัฒนธรรมของประเพณถีือเป็นแนวปฏิบัติทางสังคม พธีิกรรม ประเพณี และเทศกาล โดยกรมสง่เสริมวัฒนธรรม 

ได้ประกาศขึ้นบัญชมีรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรมในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 22) 

กระแสการท่องเที่ยวเมอืงรอง 

ณัฏฐ์พิชญ์ วงษ์สง่า (ส่งเสริมเมืองรอง:ระบบออนไลน์) กล่าวว่านับตั้งแต่ต้นปีท่ีผ่านมา หน่วยงานด้านการ

ท่องเท่ียวทุกแห่งต่างหันมาปลุกกระแสการส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองรอง ตามนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจใน

ภูมิภาค ด้วยการใช้ภาคการท่องเท่ียวมาเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก ผลพวงจากปีท่ีผ่านมาธุรกิจท่องเท่ียวสามารถสร้าง

รายได้เข้าประเทศมากถึง 2.7 ล้านล้านบาท หรือประมาณ 20% ของจีดีพีประเทศ ท าให้รัฐบาลมองว่า “ท่องเท่ียว” 

เป็นฟันเฟืองส าคัญท่ีจะเป็นเคร่ืองมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเศรษฐกิจในภูมิภาค จึงประกาศนโยบายให้คน

ไทยสามารถน ารายจ่ายจากการเดินทางท่องเท่ียวตลอดท้ังปี 2561 ไปลดหย่อนภาษีได้ตามจริง  และสูงสุดไม่เกิน 

15,000 บาท 

เมืองรองทั่วไทยเที่ยวได้ทั้งปี 

โดยแผนส่งเสริมการท่องเท่ียว  Amazing Thailand Go Local : เท่ียวท้องถิ่นไทย ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทย

เตบิโต แบ่งออกเป็น 7 กิจกรรม ได้แก่ 

1. Enjoy Local เท่ียวชุมชนได้ลุน้ได้แตม้ เป็นการร่วมมอืกับพันธมติรใชป้ระโยชนจ์ากฐานข้อมูลและเทคโนโลยี

สมัยใหม่ อาทิ Google Local Guide เพื่ออ านวยความสะดวกในการจัดการวางแผนการท่องเท่ียว (Trip Planner) ท่ัว

ประเทศได้ด้วยตัวเอง โดยสร้างแรงจูงใจให้มีการใช้จ่ายและท่องเท่ียวในชุมชนและเมืองรอง เช่น e-Coupon ใช้เป็น

ส่วนลดส าหรับซื้อสินค้าและบริการตลอดเส้นทางท่องเท่ียวไปยังชุมชนและเมืองรอง อาทิ ร้านประชารัฐสุขใจ สถานี

บริการน้ ามัน ร้านอาหาร ร้านค้าชุมชน มีการสะสมแต้ม (TAT Point) ผ่านระบบออนไลน์เพื่อเป็นส่วนลดในการซื้อ

สินค้าและบริการ หรือแลกรางวัลเดินทางท่องเท่ียวต่อและชิงโชคปลายปี รวมถึงการสะสมไมล์กับสายการบินใน

ประเทศ โดยความร่วมมือคร้ังนี้จะมีการบริหารจัดการ Big Data แบบ Real Time ให้มีข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุง

การท างานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคลอ้งกับกลไกของการตลาดสมัยใหมเ่พื่อความยั่งยืนในอนาคต 

2. SET in the Local กระตุ้นกลุ่มตลาด MICE จัดประชุม สัมมนาและกิจกรรม CSR ในชุมชนและเมืองรอง 

โดยเน้นการเดินทางในวันธรรมดา ซึ่งการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ได้ส ารวจสอบถามหาความต้องการของชุมชน 

โดยด าเนินการกับ 27 ชุมชนท่องเท่ียวท่ีต้องปรับเพิ่มเติมในเชิงการตลาดและประสานกับหน่วยงานท่ีต้องการท า

กิจกรรมในพื้นท่ีชุมชน เช่น ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนา

วสิาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย เน้นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มองค์กรและเยาวชน 

3. Local Link เน้นความร่วมมือกับบริษัทน าเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่ายได้รับสิทธิพิเศษ เช่น สนับสนุน

ค่าอาหาร เมื่อเสนอขายรายการน าเท่ียวเมืองรอง หรือมีรายการน าเท่ียวเมืองหลักและเมืองรองในรายการเดียวกัน  
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อกีทัง้ รวบรวมและคัดกรองชุมชนท่ัวประเทศท่ีมีศักยภาพพร้อมขาย นอกจากนี้ จะใชข้้อมูลเชงิสถิตวิิเคราะห์การเพิ่ม

สัดส่วนนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปยังจังหวัดท่องเท่ียวรอง จากเดิม จังหวัดท่องเท่ียวหลัก  ร้อยละ 70 (186 ล้านคน/

คร้ัง) จังหวัดท่องเท่ียวรอง 30 (79 ล้านคน/คร้ัง)  ปรับสัดส่วนเป็น 65  : 35  รวมไปถึงการจัดท าเส้นทางท่องเท่ียว

เมืองรองหลากหลายรูปแบบ ก าหนดบุคลิกของเส้นทางให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย  อาทิ เส้นทาง Green ท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม เส้นทางจักรยาน  เส้นทางท่องเท่ียวเลาะชายแดน และการออกแบบเส้นทางใหม่ให้สอดคล้องกับไลฟ์

สไตล์ของนักท่องเท่ียว เช่น เส้นทางงานฝีมือ  เกษตรกรรม  ผจญภัย  ธรรมชาติ วิถีชีวิต อาหาร และท่ีมีเร่ืองราว 

เพื่อให้มกีารเดินทางทัง้แบบผ่านบริษัทน าเท่ียว และ ออกแบบการเดินทางด้วยตัวเอง (FIT) ได้แก่ 

                    A : Additional     :  ท่องเท่ียวเชื่อมโยงเมอืงหลักและเมืองรอง 

                    B : Brand New   :  ท่องเท่ียว 55 เมอืงรอง  

                    C : Combination  :  ท่องเท่ียวเชื่อมโยงระหว่างเมอืงรองและเมืองรอง   

4. Eat Local ประชาสัมพันธ์อาหารถิ่น (Locallicious) อาหารอร่อย อาหารห้ามพลาด ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบ

จากท้องถิ่น ผ่านกิจกรรม Eat Local Week ในทุกภาค พร้อมร่วมกับพันธมิตรส่งเสริมให้มีการขายรายการน าเท่ียว

ประเภท Local Food Tours การเยี่ยมชมแหลง่ผลิต แหลง่วัตถุดบิด้านอาหาร  หรือทุกการใชจ้่ายสามารถสะสมคะแนน

และรับสิทธิพิเศษ เชน่ ชงิรางวัลรับประทานอาหารในร้านท่ีได้ดาวมิชลิน 

5. Our Local สร้างสรรค์และสนับสนุนการจัดกิจกรรม Community Events บนพืน้ฐานของวัฒนธรรมและอัต

ลักษณท้์องถิ่น กระจายทุกพื้นท่ี ทุกสัปดาห์ เพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เดินทางเขา้ทอ้งถิ่น โดยเฉพาะในชุมชนและเมอืง

รอง สนับสนุนการจัดกิจกรรม โดยกระจายจากเมืองหลักสู่เมืองรองในทุกพื้นท่ีทุกสัปดาห์ รวมไปถึงส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวในเทศกาลงานประเพณีประจ าทอ้งถิ่นอีกดว้ย 

6 . Local Heroes - Towards GSTC (Global Sustainable Tourism Council) และ  B2D (Business to Digital) 

กิจกรรม Mobile Clinic เพื่อการพัฒนาคน สร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนจากองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อ ให้ชุมชนเท่า

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงท้ังทางภูมทัิศน์และการแข่งขันในอนาคต (Digital Age)พร้อมท้ัง สนับสนุนวทิยากร นักวชิาการ 

ศลิปิน ผู้มีช่ือเสียงผลงานการสร้างสรรค์ออกแบบ และแนะน าแหล่งทุน 

7. Local Strength ร่วมมอืเชงิบูรณาการกับภาครัฐและเอกชน สร้างความเข้มแข็งในห่วงโซ่อุปทาน และสินค้า

พร้อมขาย พัฒนาเร่ือง Creative Tourism ในแหล่งท่องเท่ียว สนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในธุรกิจบริการและการ

ท่องเท่ียว (Travel Tech & Start-up Business in services) เพื่อสง่เสริมการขายเข้าเมอืงรอง  

จังหวัดนครสวรรค์ 

เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ าโพ คือค าขวัญประจ าจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่ง

เป็นจังหวัดท่ีต้ังอยูร่ะหว่างตอนบนของภาคกลาง มพีื้นท่ีประมาณ 9,597 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดท่ีมีความส าคัญ

ในทางประวัตศิาสตร์อีกจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย มีพื้นท่ีติดต่อกับหลายจังหวัด ได้แก่ ด้านเหนือ ติดต่อกับจังหวัด

พิจิตรและก าแพงเพชร ทางตะวันออกติดกับจังหวัดเพชรบูรณ์และลพบุรี ด้านใต้ติดกับจังหวัดสิงห์บุรี ชัยนาท และ

อุทัยธานี ส่วนดา้นตะวันตกตดิกับจังหวัดตาก 
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นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าเมืองนครสวรรค์มีชื่อปรากฏมาตั้งแต่ก่อนสุโขทัยเป็นราชธานี มีชื่อในศิลา

จารึกของสุโขทัย โดยเรียกว่า “เมอืงพระบาง” เป็นเมอืงหน้าดา่นท่ีส าคัญในการท าศกึสงครามตัง้แตส่มัยสุโขทัย, กรุง

ศรีอยุธยา, ธนบุรี จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ภายหลังเรียกชื่อว่า "เมอืงชอนตะวัน" และเปลี่ยนเป็นนครสวรรค์ในที่สุด แต่

ชาวบ้านโดยท่ัวไปเรียกกันว่าเมืองปากน้ าโพ ในประวัติศาสตร์มีหลักฐานทางโบราณคดีบ่งชี้ว่านครสวรรค์เคยเป็น

เมอืงเกษตรกรรมมาตัง้แตยุ่คต้นประวัตศิาสตร์ เป็นศูนย์กลางของการคมนาคม เป็นท่ีต้ังของกลุ่มชนชาวจีนท่ีมาท ามา

ค้าขายระหว่างประเทศ 

เมืองพระบางเป็นเมืองโบราณในสมัยสุโขทัยคู่กับเมืองคนที โดยตัวเมืองพระบางอยู่ท่ีเมืองนครสวรรค์เก่า 

ส่วนเมอืงคนทีสันนษิฐานวา่อยู่ท่ีบ้านโคน ริมฝั่งแมน่้ าปงิ จังหวัดก าแพงเพชร จากข้อมูลในศลิาจารึกสมัยสุโขทัย เมอืง

พระบางถูกผนวกรวมกันเข้ากับอาณาจักรสุโขทัยในสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์และตั้งตัวเป็นอิสระเมื่อสิ้นสมัยพ่อขุน

รามค าแหงมหาราช และถูกผนวกรวมอีกคร้ังในสมัยพระยาลิไท พระองค์ได้ประดิษฐานพระพุทธบาทพร้อมท้ังศิลา

จารึกวัดเขากบไว้ท่ีเขากบ ปัจจุบันอยูใ่จกลางเมอืงนครสวรรค์ ในสมัยพระมหาธรรมราชาท่ี 3 (ไสลือไท) ท่ีประกาศให้

สุโขทัยเป็นเอกราชได้รวมเมอืงพระบางไว้ในอาณาเขตด้วย 

เมื่ออ านาจของกรุงศรีอยุธยากล้าแข็งขึ้น เมืองพระบางจึงไปขึ้นกับกรุงศรีอยุธยาในท่ีสุด มีหลักฐานใน

ต านานมูลศาสนาว่าพระญาณคัมภีร์ขอท่ีสร้างวัดในอยุธยาเมื่อ พ.ศ. 1972 สมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 2 ไมอ่นุญาต

จึงมาขอท่ีท่ีเมืองพระบาง เจ้าเมืองพระบางไม่ยกท่ีให้ อ้างว่าเป็นข้าขอบขัณฑสีมาของอยุธยา เมื่ออยุธยาไม่ให้ ทาง

เมอืงพระบางก็ให้ไม่ได้  

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองส่วนภูมิภาค 

นครสวรรค์ได้เป็นท่ีตั้งมณฑลนครสวรรค์ ซึ่งเป็น 1 ใน 4 มณฑลท่ีตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2438 ในการจัดตั้งมณฑล

นครสวรรค์ ได้รวมเอาหัวเมืองทางแม่น้ าเจ้าพระยาตอนเหนือขึ้นไปจนถึงแม่น้ าปิงเข้าด้วยกัน 8 เมืองได้แก่ 

นครสวรรค์, ชัยนาท, อุทัยธานี, พยุหะคีรี มโนรมย์ สรรคบุรี, ก าแพงเพชร และ ตาก โดยมีพระยาดัสกรปลาศ (ทอง

อยู่ โลหิตเสถียร) เป็นข้าหลวงเทศาภิบาลคนแรก ตั้งท่ีว่าการมณฑลอยู่ท่ีเมืองนครสวรรค์ การจัดรูปปกครองใน

ลักษณะมณฑลได้ด าเนินการ มาจนถึง พ.ศ. 2475 จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ยุบมณฑลและระเบียบ

เทศาภิบาลของเก่าไปให้คงไว้แต่หัวเมืองและอ าเภอ โดยให้ทุกเมืองมีฐานะเท่าเทียมกัน ปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อเจ้า

กระทรวง และรับค าสั่งจากเจ้ากระทรวงโดยตรง สภาพภูมปิระเทศของจังหวัดนครสวรรค์อยูใ่นดนิแดนของลุม่น้ า เป็น

ต้นก าเนิดของแม่น้ าสายหลักของภาคกลาง นั่นคือ แม่น้ าเจ้าพระยา อันเป็น การไหลบรรจบของแม่น้ าสี่สายจาก

ภาคเหนอื ได้แก่ แมน่้ าปงิ แม่น้ าวัง แมน่้ ายม และแมน่้ าน่าน ด้วยเหตุน้ี จังหวัดนครสวรรค์จึงมชีื่อเรียกอีกอยา่งหนึ่งวา่ 

เมอืงส่ีแคว นอกจากนี้ยังมภีูเขาขนาดยอ่มกระจัดกระจายในอ าเภอต่าง ๆ บ้างเล่าวา่ที่เรียกว่า "ปากน้ าโพ" ก็คือว่าเป็น

บริเวณท่ีแม่น้ าปิง และน่านมาบรรจบกัน จึงเรียกว่า "ปากน้ าโผล่" และเพี้ยนมาเป็น "ปากน้ าโพ" แต่ในปัจจุบันนัก

โบราณคดีระบุว่า พื้นท่ีบริเวณนี้เป็นปากน้ าของคลองโพ (คือส่วนหนึ่งของแม่น้ าน่านในปัจจุบัน โดยบรรจบกับแม่น้ า

น่านก่อนแล้ว จึงไหลมาบรรจบกับแมน่้ าปิงท่ีต้นแม่น้ าเจ้าพระยา) จึงเรียกว่า ปากน้ าโพ ดังเช่น ปากยม ปากชม ปาก

ลัด และปากน้ าอื่น ๆ  
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จังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางการคมนาคมในเขตพื้นท่ีภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน เพราะ

เป็นชุมทางของคมนาคมท่ีหลากหลายไม่วา่จะเป็นถนน รถไฟ หรือทางน้ า นอกจากนี้ยังเป็นท่ีตัง้ของท่าข้าวก านันทรง 

ซึ่งเป็นตลาดกลางค้าข้าวแห่งแรกของประเทศไทย เป็นจังหวัดท่ีมีเทศบาลนครท่ีเจรญิเป็นอันดับท่ี 13 ของประเทศไทย

(นครสวรรค์:ระบบออนไลน์) 

การประชาสัมพันธเ์พื่อการทอ่งเที่ยว 

 การประชาสัมพันธ์ท่องเท่ียว (Public Relations) มีการให้ความหมายต่างไวด้ังนี้ เป็นการHความพยายามท่ีได้

วางแผนไว้ เพื่อให้สามารถสร้างและรักษาค่านิยม (Goodwill) เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมก้นระหว่างองค์กรกับชุมชน 

เป็นการจัดการขององค์การเพื่อ สร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้รับข่าวลารกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ

ความคิดเห็น (Opinion) ทัศนคติ (Attitude) และค่านิยม (Value) หรือเป็นการติดต่อสื่อสารกับชุมชนท้ังภายใน ภายนอก

เพื่อสร้างภาพพจน์ขององค์กรกับสาธารณซน ความพยายามท่ีได้วางแผนอย่างต่อเนื่องท่ี จะสร้างและรักษาไว้ซึ่ง

ความปรารถนาดแีละความเข้าใจกันระหว่างองค์การและลาธารณชนท่ีเกี่ยวข้อง 

การประชาสัมพันธ์เป็นหน้าท่ีในการบริหารท่ีช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ก าหนดปรัชญาและท าให้

เกิดความเปลี่ยนแปลงภายในองค์การ เนื่องจากนักประชาสัมพันธ์ท่องเท่ียว จะต้องสื่อสารกันท้ังในกลุ่มภายใน

องค์การและภายนอกองค์การเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ท่ีดี ซึ่งจะก่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างเป้าหมายของ

องคก์าร และความคาดหวังของสังคม 

มีการสื่อสัมพันธ์แบบทางคู่ หรือยุคลวิธี (Two-way Process) การประชาสัมพันธ์ท่องเท่ียวมิใช่แค่ เพียง

เผยแพร่ประกาศ มุง่เรียกรอ้งความสนใจ หรือสื่อสารไปยังนักเดินทางฝ่ายเดียวเท่านัน้ จะตอ้ง ลัง-เกตรับฟังปฏกิิริยา 

หรือความตอ้งการของประซาซน เพื่อให้ลามารถปฏิบัต ิหรือแก้ไขได้ ลอดคล้องกับความต้องการของประชาชน มกีาร

จูงใจ และโน้มน้าวท่ีความ รู้สึก การท่ีจะเกิดความ เชื่อถือ น่าเดินทาง หรือให้ความร่วมมือสนับสนุนนั้นจะตอ้งอาศัย

วธีิการจูงใจ การช้ีแจงในเร่ืองตา่ง ๆ เพื่อ น ามาสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคต ิความสนใจของประชาชน เพื่อให้เกิดความ

ร่วมมือกันกับสถาบัน ในการด าเนินการมกีารสัมพันธ์กับกลุ่มชน การประซาสัมพันธ์มลีักษณะของการลื่อสัมพันธ์กับ

มวลชน คือเป็น กลุ่มเป็นหมู่มากกว่าเป็นรายบุคคล และการใช้ลื่อก็เป็นลื่อมวลชน เซ่น วิทยุ โทรทัศน์หน้า 

หนังสือพมิพ ์หนังสอืเดินทาง ฯลฯ 

เป็นการกระท าท่ีต่อเนื่องกัน การด าเนนิการประชาสัมพันธ์ท่องเท่ียวเป็นกระบวนการต่อเนื่องอยา่ง ไมล่ดละ 

(travel – going Process) เป็นงานท่ีเกี่ยวกับบุคคล เหตุการณ์ และการบริการ ซึ่งจะต้องม ีปัญหาเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา 

และไม่มีท่ีสินสุด ต้องคอยตรวจกระแสประชามติ ทัศนคติ และ เหตุการณ์อื่นท่ีด าเนินไปว่าราบร่ืนดีหรือไม่ เพื่อท่ีจะ

แก้ไขเหตุการณ์ได้ทันท่วงที หรือหากไม่มี เหตุการณ์ใด ก็มิใช่จะอยู่เฉย ต้องด าเนินการเผยแพร่สร้างสมซื่อเสียง 

เกียรตคิุณ ความเชื่อถอื ศรัทธา เลื่อมใส ของหนว่ยงานตอ่ไปอีกเป็นประจ า ไมใ่ห้ขาดตอน 

ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์เป็นกลไกส าคัญในการด าเนินงานองค์การการ

ท่องเท่ียวจ าเป็นต้องมีกลยุทธ์การสื่อสารตามเป้าหมายของกิจกรรม อาศัยการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์

ของการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียว (Carmen, 2009) การท่องเท่ียวเปรียบเสมือนสินค้าและการบริการ

ชนิดหนึ่ง ส าหรับประเทศไทยนั้นมีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบในการวางแผนและ
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ด าเนินนโยบายเพื่อกระตุ้นการท่องเท่ียวไทย การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยจึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการส่งเสริม

การขายและการประชาสัมพันธ์ขึ้น (ชนกพล      ชัยรัตนศักดา, 2556) 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยมุ่งเน้นแผนการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวท่ีเจาะกลุ่มเป้าหมาย

เฉพาะเจาะจงมากขึ้น เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเท่ียวและช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของนักท่องเท่ียวกลุ่มนั้น ๆ เนื่องจากจังหวัดต่าง ๆ ร่วมกับการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรม

ท่องเท่ียวเป็นจ านวนมาก ปรากฏกลยุทธ์การน าเสนอสารประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย ประกอบกับ

กิจกรรมการท่องเท่ียวบางกิจกรรมยังสามารถสร้างชื่อเสียงและกลายเป็นภาพลักษณ์การท่องเท่ียวท่ีเป็นจุดแข็งของ

จังหวัดดว้ย 

ขั้นตอนส าคัญในการวางแผนงานดา้นประชาสัมพันธ์จ าเป็นต้องผ่านการก าหนดและวิเคราะห์กลุม่เป้ าหมาย

ในการประชาสัมพันธ์คร้ังนัน้ ๆ โดยวัตถุประสงค์ส าคัญประการหนึ่งในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อการประสัมพันธ์ 

คือเพื่อเตรียมข้อความเนื้อหาสาร (Massages) ในรูปแบบท่ีกลุ่มเป้ าหมายเหล่านั้นเข้าใจและยอมรับ (พรทิพย์ พิมล

สินธ์ุ, 2542) การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเท่ียวตอ้งอาศัยการสร้างสรรค์แนวคิดในการจัดงานโดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งการพิจารณาคัดเลือกสถานท่ีในการจัดงานให้เชื่อมโยงกับแนวคิดหลักของงานท่ีจะประชาสัมพันธ์ ความคิด

สร้างสรรค์ทางภาษาคือรูปธรรมอย่างหนึ่งของความคิดสร้างสรรค์ท่ีปรากฏในกระบวนการสื่อสารทางภาษาของ

มนุษย์ ซึ่งอาจปรากฏในรูปของค าพูด ค าร้อง ค าประพันธ์หรืองานเขียนต่าง ๆ โดยมีความหมายเป็นตัวแสดงคุณค่า

ผ่านถ้อยค า กลุ่มถ้อยค า ส านวนโวหาร สัญลักษณ์ และวิธีการต่าง ๆ ในการส่งสารและสื่อสาร (ศิวกานท์ ปทุมสูติ, 

2548) จะพบว่าการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยสร้างสารประชาสัมพันธ์ด้วยการเลือกสรรถ้อยค าภาษาอย่างพิถีพิถัน 

ใช้ภาษาเขียนเชิงสร้างสรรค์ (Creative writing) ท้ังในส่วนของการสร้างหัวข้องานประชาสัมพันธ์ (Theme) ด้วยการ

สร้างสรรค์ถ้อยค าอย่างสละสลวยภายใต้กรอบแนวคิดเร่ืองความรัก ใช้วิธีการสร้างสารด้วยการใช้ภาษาพรรณนา

รายละเอียดของการจัดงาน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เห็นภาพเกิดความคล้อยตามและตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมการ

ท่องเท่ียว วัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งของการน าเสนอสารประชาสัมพันธ์นั้นไม่เพียงแต่มุ่งเน้นเฉพาะการส่ง

ข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อได้รับความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมหนึ่ง ๆ เท่านั้นแต่ผลระยะยาวของความ

ร่วมมือดังกล่าวยังเกิดจากการท่ีองค์กรได้สื่อสารภาพลักษณ์ขององค์กรไปสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายด้วย ท้ังนี้การ

ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยน าเสนอสารประชาสัมพันธ์ด้วยกลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ด้านการท าประโยชนต์อ่สังคม 

โดยสอดคล้องกับกระแสสังคมในเร่ืองการท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและกระแสอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งเป็นหัวใจ

ส าคัญของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การน าเสนอภาพลักษณ์ความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม

ของไทยเป็นการน าเสนอสารผ่านกรอบแนวคดิเร่ือง “วถิีไทย”มกีารผสานและเชื่อมโยงกับกิจกรรมทางวัฒนธรรมของ

ชุมชนท้องถิ่นในแหลง่ท่องเท่ียว เพื่อให้นักท่องเท่ียวได้ซึมซับความเป็นไทย น าเสนอความเข้มแข็งของวัฒนธรรมไทยท่ี

เป็นจุดขายท่ีสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเท่ียวท้ังด้านวิถีชีวิต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีโดดเด่นและมี

เอกลักษณ ์
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บทสรุป 

อาจจะมหีลายคนท่ีสงสัยว่าท าไมนครสวรรค์ตอ้งเป็น “เมอืงผ่าน” ท้ังท่ีจริง ๆ นครสวรรค์มสีิ่งน่าสนใจท่ีเป็น

ทุนเดิมอยู่แล้วหลายสิ่ง อีกท้ังเป็นจังหวัดท่ีมีลักษณะเป็นเมืองท่องเท่ียวและแหล่งอุตสาหกรรมมากมาย  มีสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีส าคัญหลายแห่ง ทั้งนี้นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีเดินทางมาจังหวัดนครสวรรค์จะต้องเดินทางมาท่องเท่ียวท่ี

วัดคีรีวงศ์ เพราะเป็นวัดท่ีสวยงามและมีองค์มหาเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์  พระจุฬามณีเจดีย์  ขนาดใหญ่บนยอดเขาสูง  ความ

งดงามขององค์พระมหาเจดียเ์ปล่งประกายด้วยสีทองอร่ามท้ังองค์ ดูยิ่งใหญ่จับตา  ส่วนภายในเจดีย์ประกอบไปด้วย

รูปหล่อเหมือนขนาดเท่าองค์จริงของพระเกจิช่ือดังหลายองค์  ท้ังยังเป็นท่ีประดิษฐานของพระพุทธรูปจ าลองท่ีส าคัญ

ของเมืองไทย  ยอดโดมมีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติ  บริเวณตรงกลางจะประดิษฐานพระบรม

สารีริกธาตุไว้บนแท่นเจดีย์เล็กไว้ให้พุทธศาสนกิชนได้มีโอกาสสักการะ  นอกจากนี้บริเวณภายนอกของชั้นบนสุด  ยัง

สามารถมองเห็นวิวของเมืองนครสวรรค์ได้ในมุมกว้าง 360  อีกดว้ย จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องนั้นพบว่า 

สืบเนื่องจากการท่ีรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายให้ความส าคัญเป็นพิเศษในเร่ืองปรับปรุงดูแลแหล่งท่องเท่ียวให้สามารถ

เป็นเคร่ืองมือในการลดการเหลื่อมล้ า การท าให้เกิดการพัฒนาทางกายภาพท่ีท าให้แหล่งท่องเท่ียวมีความยั่งยืน 

สะดวก ปลอดภัย ได้เอกลักษณ์ โดยเน้นการเดินทางท่องเท่ียวในเมืองรองมากยิ่งขึ้น และประชาชนส่วนใหญ่ได้รับ

ประโยชน์จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงได้น า

แนวนโยบายข้างต้นไปสู่การปฏบัิตใินโครงการสร้างสรรค์กิจกรรมและสง่เสริมแหล่งท่องเท่ียวท้องถิ่นเที่ยวท้องถิ่นไทย

ภายใตค้อนเซป ชุมชนเตบิใหญ่ เมอืงไทยเตบิโต Amazing Thailand Go Local โดยมีแนวคิดให้มีการส่งเสริม และพัฒนา

แหล่งท่องเท่ียวเมืองรอง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ท่ีส าคัญในการขานรับนโยบายของรัฐบาลท่ีต้องการสร้างความเจรญิ

และยกระดับความเป็นอยู่ของคนในชนบทให้ดีขึ้นอยา่งยั่งยนื เนน้การสร้างงานให้กับชุมชนผ่านการใช้ทรัพยากร พื้นท่ี 

แหล่งท่องเท่ียวในท้องถิ่นผสมผสานกับภูมิปัญญาท่ีได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ผนวกกับการต่อยอดเร่ืองราวผ่าน

ทางวัฒนธรรม ประวัตศิาสตร์ให้กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมคีุณค่า มจีุดเด่น เป็นท่ีนิยมของคนท้ังในและตา่งประเทศ 

นครสวรรค์คือหนึ่งในจังหวัดภาคเหนือตอนล่างท่ีผลักดันให้เป็นจังหวัดท่องเท่ียวเมืองรองท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวไม่เป็น

รองใคร โดยมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญ ได้แก่ วัดคีรีวงศ์ ซึ่งจากการศึกษาของพงษ์ณพัฒน์ โคกวิชาและคณะ (2555) 

ในเร่ือง ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อวัดคีรีวงศ์ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ ก็พบว่านักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมา

จังหวัดนครสวรรค์ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเท่ียวเพื่อไหว้พระขอพร ร้อยละ 64.00 ผลการศึกษา

ระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อวัดคีรีวงศ์ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถาม โดยภาพรวมท้ัง 4 ด้าน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน 

ศาสนสถานมีความพึงพอใจมากท่ีสุด สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของกนกวรรณ แสงไชยและคณะ (2558) ท่ี ได้

ท าการศึกษาศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัดและออกแบบเส้นทางการท่องเท่ียว อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครสวรรค์ พบว่าศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัดในส่วนของวัดคีรีวงศ์ภาพรวมของ

ศักยภาพในด้านคุณค่าของแหล่งท่องเท่ียว ด้านความสะดวกในการเข้าถึง  ด้านความมีชื่อเสียง อยู่ในระดับมาก อีก

ท้ังยังสอดคล้องกับการศึกษาของ ปวีณา วิลาวรรณและคณะ (2555) ท่ีได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของ
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นักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการเท่ียวชม พระจุฬามณีมหาเจดีย์  อ. เมืองฯ  จ.นครสวรรค์ พบว่าระดับความพึงพอใจของ

นักท่องเท่ียวท่ีมีต่อพระจุฬามณมีหาเจดีย์ในภาพรวมอยูใ่นระดับพึงพอใจมาก 

การแหเ่จ้าพ่อ – เจ้าแม่ปากน้ าโพ เป็นประเพณีท่ีกลา่วเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งปฏบัิติ

สบืเนื่องกันมา ปัจจุบันประเพณีการแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่เทศกาลตรุษจีนได้สร้างช่ือเสียงให้กับจังหวัดนครสวรรค์เป็นอยา่ง

มาก ซึ่งรูปแบบการจัดงานได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย โดยได้คัดเลือกชาวตลาดปากน้ าโพเข้ามาเป็น

คณะกรรมการจัดงาน หรือท่ีเรียกว่าคณะกรรมการกลาง (เถ่านั้ง) โดยการจัดงานในปัจจุบันจะจัดงานในภาคกลางคนื

ถึง 12 คืน โดยในงานจะจัดให้มีอุปรากรจีนท้ังไหหน าและแตจ้ิ๋ว การจัดขบวนแห่ก็ได้จัดให้มีขบวนแห่กลางคืนมแีสงสีท่ี

สวยงาม ซึ่งการแหก่ลางคืนนีถ้ือได้ว่าเป็นการล้างตลาดก่อนท่ีวันรุ่งขึน้จะอัญเชญิองค์เจ้าพ่อเจ้าแมอ่อกแห่รอบตลาด

ปากน้ าโพ ประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ าโพ เป็นประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีนท่ีอาศัยอยู่ใน จังหวัดนครสวรรค์ 

จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีในชว่งเทศกาลตรุษจีน เพื่อความเป็นสริิมงคล การแหเ่จ้านีเ้ร่ิมท าครัง้แรกใน พ.ศ. 2475 และได้

ปฏบัิตสิบืเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นประเพณีท่ีย่ิงใหญ่ของชาวนครสวรรค์ 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นล้วนเป็นอัตลักษณ์ของคนนครสวรรค์ท่ีถูกสื่อสารผ่านการประชาสัมพันธ์เพื่อการ

ท่องเท่ียว โดยเกิดจากการสร้างภาพลักษณ์ ซึ่งจัดเป็นหัวใจส าคัญของการประชาสัมพันธ์และมีความส าคัญต่อการ

ท่องเท่ียว สอดคล้องกับงานวิจัยเร่ืองการรับรู้ภาพลักษณแ์บรนดเ์มอืงท่องเท่ียวไทยท่ีแสดงให้เห็นว่า “ภาพลักษณ์ของ

เมอืงท่องเท่ียวเป็นสิ่งจ าเป็นอันดับแรก ๆ ท่ีกระตุ้นความสนใจของนักทอ่งเท่ียวหากเมืองท่องเท่ียวใดมีภาพ ลักษณท่ี์ดี

ในสายตาของนักท่องเท่ียวย่อมเป็นสิ่งท่ียนืยันถึงจ านวนของนักท่องเท่ียวท่ีจะหลั่งไหลเข้ามาสู่เมืองท่องเท่ียวนัน้อย่าง

ไม่ขาดสาย” (พิชัย นิรมานสกุล, 2555) กลยุทธ์การน าเสนอสารประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เป็นกลไกส าคัญท่ีจะกระตุ้นให้

นักท่องเท่ียวเดินทางมาร่วมกิจกรรมท่องเท่ียว เพื่อมุ่งไปสู่เป้ าประสงค์หลักของแผนการท่องเท่ียวคือสร้างกระแสให้

เกิดการตัดสินใจในการเดินทางท่องเท่ียว ท าให้นักท่องเท่ียวเกิดทัศนคติเชิงบวกต่อแหล่งท่องเท่ียวและผู้จัดงาน 

ตลอดจนสร้างกระแสนิยมในการท่องเท่ียว น าไปสู่การสร้างความภักดีของนักท่องเท่ียวท้ังในรูปแบบของการกลับมา

ท่องเท่ียวซ้ าและการแนะน าบอกตอ่รวมท้ังมุ่งสู่เป้าหมายปลายทางคือการท าให้นักท่องเท่ียวได้รับประสบการณ์จาก

การเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยอีกท้ังยังเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองรอง กระจายรายได้-ลดความ

เหลื่อมล้ า สอดรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมนักท่องเท่ียวท่ัวโลก ท่ีมุ่งเน้นการเท่ียวในชุมชนและท้องถิ่นจาก

แหลง่ท่องเท่ียวแบบ unseen, untold และ unseal (ยังไม่เคยเห็น, ยังไม่เคยเล่า และยังไม่เคยแกะกล่องมาก่อน)  
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การประเมินผลการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด: การวิจัยเชิงประจักษ์ 

AN EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE COOPERATIVE: 

EMPITICAL RESEARCH 

 

ธารทิพย ์สีตาล1*, สุวลักษณ์ รัตคธา1, จุฬาลักษณ ์ค าแสน1, ประจวบ อองกุลนะ1 และสงบ ค านอ้ย1 

 

บทคดัย่อ 

รายงานการวิจัยน้ีได้รับทุนสนับสนุนจากสหกรณ์ออมทรัพยค์รูอุตรดิตถ์ จ ากัด  มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สภาพ

ท่ัวไป ประเมินผลการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด ในปี พ.ศ. 2558 - 2560 (2) ศึกษาถึงผลการ

ด าเนินงาน ในปี พ.ศ. 2558 – 2560 เปรียบเทียบกับสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย  (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก ใน

ปี  พ.ศ. 2558 – 2560 (3) รวมถึงแนวโน้มของผลการด าเนินงาน โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมจิากงบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบก าไรขาดทุน และรายงานกิจการประจ าป ีประเมินผลการด าเนนิงาน โดยการประยุกตใ์ชแ้นวคิดตามทฤษฎ ีCamels 

Analysis ในมุมมอง 6 มิติ คือ มิติท่ี 1 ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง มิติท่ี 2 คุณภาพของสินทรัพย์ มิติท่ี 3 

ความสามารถในการบริหาร มิติท่ี 4 ความสามารถในการท าก าไร มิติท่ี 5 สภาพคล่องทางการเงิน และมิติท่ี 6 

ผลกระทบตอ่ธุรกิจ 

ผลการศึกษาพบว่า 1) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด มีผลการด าเนินงาน ในปี  พ.ศ.  2560  เมื่อ

พิจารณาในมุมมอง 6 มิติ พบว่า มิติท่ี 1 ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง 1) อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน อยู่ในเกณฑ์ไม่

นา่พอใจ  2) อัตราส่วนทุนส ารองตอ่สินทรัพยอ์ยูใ่นเกณฑ์ดี 3) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนอยู่ในเกณฑ์ไม่นา่พอใจ 4) 

อัตราการเติบโตของหนี้ อยู่ในเกณฑ์ดี 5) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนอยู่ในเกณฑ์ดี มิติท่ี 2 คุณภาพของ

สินทรัพย์  1) อัตราการค้างช าระของลูกหนี้  อยูใ่นเกณฑ์ไม่นา่พอใจ 2) อัตราการหมุนของสินทรัพย ์อยู่ในเกณฑ์ด ี3) 

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยูใ่นเกณฑ์ ไมน่า่พอใจ 4) อัตราการเตบิโตของสินทรัพย ์อยู่ในเกณฑ์ไม่นา่พอใจ มติท่ีิ 

3 ขีดความสามารถในการบริหาร 1) อัตราการเติบโตของ ธุรกิจอยู่ในเกณฑ์ดี  มิติท่ี 4 การท าก าไร  1) ก าไรต่อสมาชิก

ของสหกรณ์ อยู่ในเกณฑ์ดี 2) เงินออมต่อสมาชิกอยู่ในเกณฑ์ดี 3) หนี้สินต่อสมาชิกของสหกรณ์อยู่ในเกณฑ์ดี 4) 

ค่าใชจ้่ายด าเนนิงานต่อก าไรก่อนหักค่าใชจ้่ายด าเนนิงานอยูใ่นเกณฑ์ไม่นา่พอใจ  5) อัตราการเตบิโตของทุนส ารองอยู่

ในเกณฑ์ดี 6) อัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่นอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 7) อัตราการเติบโตของก าไรสุทธิอยู่ในเกณฑ์ดี  8) 

อัตราการเติบโตของก าไร (ขาดทุน) สุทธิอยู่ในเกณฑ์ไม่น่าพอใจ มิติท่ี 5 สภาพคล่องทางการเงิน 1) อัตราส่วนทุน

หมุนเวียนอยู่ใน เกณฑ์ไม่น่าพอใจ 2) อัตราลูกหนี้ระยะสั้นท่ีช าระได้ตามก าหนดอยู่ในเกณฑ์ไม่น่าพอใจ มิติท่ี 6 

ผลกระทบของธุรกิจ  ในปีพ.ศ. 2558 - 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด มปัีจจัยเสี่ยงเข้ามากระทบ อย่าง

ต่อเนื่องท้ังอัตราดอกเบ้ียเงินกู้จากแหล่งทุนภายนอก และอัตราดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝาก ซึ่งมีการเคลื่อนไหว

                                                           
1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากดั 

*Corresponding author, E-mail: thantipp1981@gmail.com 
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เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในด้านผลกระทบจากคู่แข่งท่ีเป็นสถาบันการเงิน ซึ่งมีทุนด าเนินงานมาก  มีความ

เชี่ยวชาญและช านาญในการบริหารจัดการการเงิน  มีการออกผลิตภัณฑ์ทาง การเงินในรูปแบบใหม่ท่ีตรงกับความ

ต้องการและจูงใจของผู้บริโภคมากขึ้นและผลกระทบจากสมาชิกของสหกรณ์ท่ีมีรายได้ ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย 

สมาชิกมแีนวโนม้ท่ีไปกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินอ่ืนก่อให้เกิดปัญหาหนี ้ หลายทางไมส่ามารถสง่ช าระหนี้คืนสหกรณ์

ให้เป็นไปตามสัญญาได้ 

 

ค าส าคัญ: การประเมินผลการด าเนนิงาน 

 

ABSTRACT 

This empirical research’s report is supported by Uttaradit Teachers Saving and Credit Cooperative Limited. 

The purpose of studying was to evaluate the implementation of Uttaradit Teachers Saving and Credit Cooperative 

Limited between 2015 to 2017 by determining the implementation in between 2015 to 2017 comparing with Peer 

Group on the extra cooperative in 2015 – 2017 as well as the tendency the implementation by using secondary 

data from the balance sheets, income statements and annual reports. The empirical research was done by applying 

the concept and theory of CAMELS analysis framework in six categories of composite rating, consisting of 1) C - 

Capital strength, 2) A - Asset quality, 3) M - Management capability,4) E - Earning sufficiency, 5) L - Liquidity 

and 6) S - Sensitivity to market risk.  

The result revealed in the implementation of Uttaradit Teachers Saving and Credit Cooperative Limited in 

2017, the results based on six categories of CAMELS analysis revealed that the overall implementation in terms 

of;  Rating 1 C - Capital strength; that revealed by percentage of a) asset to capital is unsatisfied, b) the reserved 

fund per capital is satisfied, c) the returned per capital is unsatisfied, d) assets growth is satisfied and e) the 

returned per capital is satisfied. Rating 2 A - Asset quality; that revealed by percentage of; a) debt outstanding 

is unsatisfied, b) current ratio is satisfied, c) returned per capital is unsatisfied and d) capital growth is unsatisfied. 

Rating 3 M - Management capability that percentage of growth rate is satisfied. Rating 4 E - Earning sufficiency; 

that percentage of a) Member’s profit is satisfied, b) saving fund per member is satisfied, c) debt per member is 

satisfied, d) valued of prepaid express profit is unsatisfied, e) reserved fund growth is satisfied, f) Capital 

accumulation growth is satisfied, g) net profit growth is satisfied and h) net realize gain (loss) is unsatisfied. Rating 

5 L – Liquidity; that revealed by percentage of a) working capital is unsatisfied, b) settlements for short term debtors 

is unsatisfied. Rating 6 S – Sensitivity;  to market risk in 2015 – 2017 that Uttaradit Teachers Saving and Credit 

Cooperative Limited is continue risked on external interest rate and deposit interest rate are quickly moving, 

Competitor financial institutions which is very large capital and expertise on financial management, they performed 

the newly form of financial service that is direct to customers demand, caused impacts are members income that 
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unsatisfied while compared with total payments so the they get financial loaned from others financial institutes 

and could not repay by agreement. 

 

Keyword: Evaluation of the Implementation 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การสร้างระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Warning System) เพื่อเป็นการส่งสัญญาณเตือนภัยทางการเงินให้กับ

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จึงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ภายใต้ภาวะการแข่งขันกับ

ธุรกิจท่ัวไปในปัจจุบัน ช่วยให้การตัดสินใจในการด าเนินนโยบายและการวางแผนงานทุกระดับเป็นไปในทิศทางท่ี

ถูกต้องเหมาะสม  ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติงานต่าง ๆ ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย  มีการพัฒนาการด าเนินงานให้มี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึน้ และสามารถสะท้อนภาพการด าเนนิธุรกิจรว่มกันของภาคประชาชนท่ีสามารถ

ขยายผลน าไปสู่แนวทางการพัฒนาของธุรกิจขนาดใหญ่ อันจะเป็นประโยชน์และส่งผลดีตอ่สภาพสังคมและเศรษฐกิจ

ของประเทศในอนาคตตอ่ไป อกีทัง้ยังส่งผลตอ่คุณภาพชวีติท่ีดขีองประชาชนดว้ย CAMELS Analysis เป็นเครื่องมือทาง

การเงินท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณน์ ามาประยุกตใ์ช ้ เพื่อสร้างมาตรฐานในการวเิคราะห์ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของ

สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร อย่างเป็นระบบและเป็นมาตรฐานเดียวกันโดยการวิเคราะห์ในมุมมอง  6 มติ ิ (กรมตรวจ

บัญชสีหกรณ์, 2548: 1-2)  

1. มิตคิวามเพยีงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง  

2. มิติคุณภาพของสนิทรัพย์    

3. มิติขดีความสามารถในการบริหาร  

4. มิติการท าก าไร    

5. มิติสภาพคล่อง  

6. มิติผลกระทบของธุรกิจ  

การประยุกต์ใช้ CAMELS Analysis วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร               

มวีัตถุประสงค์ ดังนี ้ 

1. เพื่อช้ีสถานการณ์ความเสี่ยงท่ีส าคัญและจ าเป็นต้องเตอืนภัยทางการเงินให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ภายในเวลาท่ีเหมาะสม  

2. เพื่อส่งสัญญาณเตือนภัยให้ผู้บริหารสหกรณ์ได้รับทราบภาวะเศรษฐกิจของสหกรณ์ เพื่อให้สามารถ

วางแผนงานรับสถานการณ์ได้ทันเวลา รวมถึงน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการบริหารงานของ

สหกรณ ์

3. เสนอผลการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อการเฝ้าระวังทาง การเงินของสหกรณ์ 

เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันมใิห้เกิดผลเสียหาย  

4. เพื่อสร้างตัวชี้วัดท่ีเป็นมาตรฐานอยา่งเป็นรูปธรรมส าหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด  เป็นอีกสถาบันหนึ่งท่ีให้ความช่วยเหลือสมาชิกให้มีความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจ ปัจจุบันการด าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด  มีสมาชิกท้ังสิ้นจ านวน 7,330 คน  แยก

เป็นสมาชิกปกติ  7,284 คน สมาชิกสมทบ 46 คน มีทุนในการด าเนินงาน 4,689,577,807.39 บาท ซึ่งการจัดตั้ง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู อุตรดิตถ์ จ ากัด วิสัยทัศน์ คือ “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด เป็นสถาบันการเงินท่ีมี

ความเชื่อม่ันในการออมทรัพย์และให้บริการเพื่อคุณภาพชวีติท่ีดีของสมาชกิ โดยเนน้การมีสว่นร่วมความโปร่งใส และ

ตรวจสอบได้”  มเีป้าประสงค์เพื่อการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูอุตรดิตถ์จ ากัด เป็นระบบท่ีด ี สมาชกิสหกรณ์

มีการฝากเงินออมทรัพย์เพิ่มมากขึ้น  สหกรณ์มีหลักประกันท่ีมั่นคงเป็นท่ียอมรับของสมาชิก  สมาชิกสหกรณ์มีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานของสหกรณ์เป็นอย่างดี  สมาชิกสหกรณ์ได้รับการบริการ สวัสดิการและสิทธิ

ประโยชน์ดีขึ้น  สหกรณ์ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   

(สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด, 2560) ดังนั้น คณะผู้วิจัยในฐานะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ 

จ ากัด จึงสนใจท่ีจะศึกษาการประเมินผลการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด โดยการใช้

เคร่ืองมือ CAMELS Analysis ประเมินผลการด าเนินงานเชิงธุรกิจ ด้านการเงินจากงบแสดงฐานะทางการเงินและงบ

ก าไรขาดทุน ท่ีเกิดจากการด าเนินงานในระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560  เปรียบเทียบกับอัตราส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์

เฉลี่ย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก ในปี พ.ศ. 2558-2560 เพื่อช้ีสถานการณ์ความเสี่ยงท่ีส าคัญและจ าเป็นต้อง

เตือนภัยทางการเงินให้แก่สหกรณ์ ภายในเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อส่งสัญญาณเตือนภัยให้ผู้บริหารสหกรณ์ได้รับทราบ

ภาวะเศรษฐกิจของสหกรณ์ เพื่อให้สามารถวางแผนงานรับสถานการณ์ได้ทันเวลา รวมถึงน าไปใช้ประโยชน์ในการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของสหกรณ์  เพื่อเสนอผลการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ พร้อมให้ข้อเสนอแนะ

เพื่อการเฝ้าระวังทางการเงินของสหกรณ์ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันมิให้เกิดผลเสียหาย เพื่อสร้างตัวชี้วัดท่ีเป็น

มาตรฐานอย่างเป็นรูปธรรมส าหรับสหกรณ์  และน าข้อมูลไปปรับใช้ในการด าเนินงานของสหกรณ์  ให้สามารถด ารงอยู่   

เพื่อบริการสมาชิก และสามารถต่อสู้ ในสนามแข่งขันกับสถาบันการเงินประเภทอื่นในอนาคตได้ รวมถึงสามารถที่จะ

ปรับการด าเนนิงานให้ทันต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป    

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาสภาพท่ัวไปของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู อุตรดิตถ์ จ ากัด ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2560   

2.  เพื่อประเมนิผลการด าเนนิงานของสหกรณ์ออมทรัพยค์รู อุตรดิตถ์ จ ากัด ในปี พ.ศ. 2558 – 2560  

3.  เพื่อศกึษาแนวโนม้ผลการด าเนนิงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู อุตรดิตถ์ จ ากัด ในปี พ.ศ. 2558- 2560   

 

ขอบเขตการวิจัย 

ในการศึกษาครัง้นี้เป็นการประเมนิผลการด าเนนิงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด: การวจิัยเชิง

ประจักษ ์จะท าการศกึษาในชว่งปี พ.ศ. 2558-2560 โดยจะวิเคราะห์ในมุมมอง 6 มติ ิตามแนวคิด CAMELS Analysis 

ได้แก่ มติท่ีิ 1 C-Capital Strength ความเพยีงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง  มติท่ีิ 2 A-Asset Quality  คุณภาพของสินทรัพย ์ 

มิติท่ี  3  M-Management Ability ขีดความสามารถในการบริหาร  มิติท่ี 4 E-Earning Sufficiency การท าก าไร มิติท่ี 5 L-
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Liquidity สภาพคล่อง มิติท่ี 6 S-Sensitivity ผลกระทบต่อธุรกิจ เป็นระยะเวลา 3 ปี และศึกษาผลการด าเนนิงานของ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู อุตรดิตถ์ จ ากัด โดยการเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูอุตรดิตถ์ 

จ ากัด กับอัตราส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มากในปี พ.ศ.2558-2560 (กรมตรวจ

บัญชสีหกรณ์, 2556) 

 

กรอบแนวคิดวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ ได้ศึกษาการประเมินผลการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด: การวิจัย

เชิงประจักษ์  โดยการใช้เครื่องมอื CAMELS Analysis  มีกรอบแนวคิด  ซึ่งสามารถแสดงได้ดังภาพประกอบที่ 1 แสดง

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

งบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุน 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน และข้อมูลทาง

การเงินอื่น ๆ ของสหกรณอ์อมทรัพย์ครู

อุตรดิตถ์ จ ากัด  ประจ าป ีพ.ศ. 2558 - 

2560 

การประเมินผลการด าเนนิงานของสหกรณอ์อม

ทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด เปรียบเทียบกับ

อัตราส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย            

(Peer Group) 

CAMELS Analysis 6 มติ ิคอื 

มติทิี่ 1 C-Capital Strength: 

ความเพยีงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง 

มติทิี่ 2 A-Asset Quality 

คุณภาพของสินทรัพย์ 

มติทิี่ 3 M-Management Ability 

ขีดความสามารถในการบริหาร 

มติทิี่ 4 E-Earning Sufficiency 

การท าก าไร 

มติทิี่ 5 L-Liquidity  

สภาพคลอ่ง 

มติทิี่ 6 S-Sensitivity 

ผลกระทบตอ่ธุรกิจ 

เปรียบเทียบชว่งปี

ท่ีผ่านมา 

เปรียบเทียบ

ค่าเฉลี่ยของ

สหกรณ์ระดับ

ขนาดใหญ่มาก 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

เมื่อมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คณะผู้วิจัยน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์ได้ดังนี้ การประเมินผล

การด าเนนิงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด  ในมุมมอง 6 มติ ิตามเครื่องมือ CAMELS Analysis  เพื่อการ

วเิคราะห์ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ ์ ในปี พ.ศ. 2558 – 2560              

 

ผลการวิจัย 

สภาพท่ัวไปของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์  จ ากัด ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2560 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด  จดทะเบียนสหกรณ์เมื่อวันท่ี  20  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512  ด้าน

ทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย สมาชิก จ านวน 7,330 คน แยกเป็น สมาชิกสามัญ 7,284 คน และสมาชิกสมทบ  46 

คน  (1) คณะกรรมการด าเนินการจ านวน  15 คน  (2) ผู้ตรวจสอบกิจการ จ านวน 5 คน  (3) และเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 

จ านวน 20 คน ด้านการด าเนินธุรกิจ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด  ด าเนินธุรกิจให้เงินกู้แก่สมาชิก รับฝาก

เงินจากสมาชิก สหกรณ์อื่น และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ด้านฐานะทางการเงิน สหกรณ์มีสินทรัพย์รวมจ านวน  

12,303,897,718.45 บาท สินทรัพย์หมุนเวียน  955,020,178.30 บาท   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 11,348,877,540.15 

บาทหนี้สินรวมจ านวน  7,614,319,911.06 บาท  บาท  แยกเป็นหนี้สินหมุนเวียน 6,901,668,331.06 บาท หนี้สินไม่

หมุนเวียน  712,651,580.00 บาท และทุนของสหกรณ์จ านวน 4,689,577,807.39 บาท แยกเป็นทุนเรือนหุ้น   

3,978,421,430.00 บาท ทุนส ารอง 342,738,335.98 บาท ทุนสะสมและอื่นๆ   6,805,725.59 บาท   ก าไรสุทธิ

ประจ าป ี 361,612,315.82 บาท 

การประเมินผลการด าเนินงานและแนวโน้มผลการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด 

ในช่วงปี พ.ศ. 2558-2560 โดยการใชเ้ครื่องมือ CAMELS Analysis เปรียบเทียบกับอัตราส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย 

(Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก สามารถสรุปผลการศึกษา ได้ดังนี้ 

มติท่ีิ 1 ความเพยีงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง (Capital Strength) 

1) อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ในช่วงปี 2558 - 2560 มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไม่ดีนัก เนื่องจากมีอัตราส่วน

หนี้สินต่อทุนสูงกว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) วิเคราะห์ได้ว่าสหกรณ์ออม

ทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด มีสภาพหนี้สินมาก ส่งผลให้เจ้าหนี้ของสหกรณ์มีความเสี่ยงในการรับช าระหนี้จากสหกรณ์

สูง ผลการวเิคราะห์การด าเนนิงานอยูใ่นระดับไม่น่าพอใจ   

2) อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ ในปี 2558 2559 และปี 2560 เท่ากับ 0.34  0.36 และ 0.38 ตามล าดับ   

มีอัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ดีกว่าอัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group)  

เนื่องจากมีอัตราส่วนท่ีสูงกว่าวิเคราะห์ได้ว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์  จ ากัด มีเงินทุนส ารองต่อสินทรัพย์สูง 

ส่งผลให้สหกรณม์คีวามเข้มแข็งในด้านเงินทุน   ผลการวเิคราะห์การด าเนนิงานอยูใ่นระดับดี   

3) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน ในปี พ.ศ. 2558 – 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด มอีัตรา

การเตบิโตของทุนของสหกรณ์มแีนวโน้มสูงขึ้นในปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 และลดลงในปี 2560 เมื่อเทียบ

กับปี 2559  เมื่อเปรียบเทียบอัตราการเตบิโตของทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) เนื่องจากมีอัตราการ
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เติบโตของทุนของสหกรณ์ต่ ากว่าของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) แสดงว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ 

จ ากัด มีผลตอบแทนต่อส่วนทุนต่ า สามารถให้ผลตอบแทนแก่สมาชิกได้ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย  ผลการวิเคราะห์การ

ด าเนนิงานอยูใ่นระดับไม่น่าพอใจ 

4) อัตราการเตบิโตของหนี้ ในปี พ.ศ. 2558 2559 และ 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด มีอัตรา

การเตบิโตของหนี้ดีขึน้ 7.11  1.18 และ -1.06 ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการเติบโตของหนี้ของสหกรณ์

ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group)  เนื่องจากมีอัตราการเติบโตของหนี้ต่ ากว่าอัตราการเติบโตของหนี้ของสหกรณ์ออม

ทรัพย์เฉลี่ย วิเคราะห์  ได้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์  จ ากัด  สามารถจัดหาเงินทุนด าเนินงานได้จากภายใน

สหกรณ์  ผลการวเิคราะห์การด าเนนิงานอยูใ่นระดับดี   

5) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน ในปี พ.ศ. 2558   2559 และ 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ 

จ ากัด มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนของสหกรณ์สูงขึ้น 7.55 7.80 และ 8.00 ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับ

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด สูงกว่าสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer 

Group) แสดงวา่สหกรณอ์อมทรัพยค์รูอุตรดิตถ์ จ ากัด มผีลตอบแทนต่อส่วนทุนสูง สามารถให้ผลตอบแทนแก่สมาชิก

ได้สูงกว่าค่าเฉลี่ย ผลการวเิคราะห์การด าเนนิงานอยูใ่นระดับดี 

มติท่ีิ 2 คุณภาพของสินทรัพย์ (Asset Quality) 

1) อัตราการค้างช าระของลูกหนี้ ในปี 2558 2559 และ 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด   มี

อัตราการค้างช าระของลูกหนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด ลดลง 95.29   89.63 และ 72.13 ตามล าดับ 

อัตราการค้างช าระของลูกหนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด สูงกว่าอัตราการค้างช าระของลูกหนี้ของ

สหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) วิเคราะห์ได้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด มีการบริหารการค้าง

ช าระของลูกหนี้ ไมม่คีุณภาพ ผลการวเิคราะห์ด าเนนิงานอยูใ่นระดับไม่น่าพอใจ 

2) อัตราการหมุนของสินทรัพย์ ในปี 2558 2559 และ 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด มีอัตรา

การหมุนของสนิทรัพย ์ดีขึ้นในปี 2558 เท่ากับ 0.13 แตล่ดลงในปี 2559 และ 2560 กับ  0.07 และ 0.06  ตามล าดับ  

เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการหมุนของสินทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด  ดีกว่าอัตราหมุนของ

สินทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย  (Peer Group) เนื่องจากอัตราหมุนของสินทรัพย์สูงกวา่อัตราหมุนของสินทรัพย์

ของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย  วิเคราะห์ได้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด มีสินทรัพย์ท่ีมีคุณภาพ และมี

ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ก่อให้เกิดรายได้สูง ผลการวเิคราะห์ด าเนินงานอยู่ในระดับดี 

3) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ในปี 2558   2559  และปี 2560  ในปี 2558 อัตราผลตอบแทนต่อ

สินทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด  สูงขึน้ในปี 2558 และลดลงในปี 2559 เท่ากับ 3.09  และเพิ่มขึ้น

เล็กน้อยในปี 2560 เท่ากับ 3.28  เมื่อเปรียบเทียบกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด มีอัตราผลตอบแทนต่อ

สินทรัพย์ดีกว่าอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย  (Peer Group) ในปี 2558 เนื่องจากอัตรา

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สูงกว่าอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย วิเคราะห์ได้ว่าสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด มีความสามารถในการใช้สินทรัพย์สร้างผลตอบแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการ
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วิเคราะห์การด าเนินงานอยู่ในระดับดี แต่มาในปี 2559 และ ปี 2560 ต่ ากว่าสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) 

ผลการวเิคราะห์การด าเนนิงานอยูใ่นระดับไม่น่าพอใจ 

4) อัตราการเตบิโตของสินทรัพย์ ในปี 2558 2559 และ ปี 2560 อัตราการเติบโตของสินทรัพยข์องสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด ลดลงอย่างต่อเนื่อง เท่ากับ 7.27  3.69 และ 2.20 ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด  มีอัตราเติบโตของสินทรัพย์ต่ ากว่าอัตราเติบโตของสินทรัพยข์องสหกรณ์ออม

ทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group)  วเิคราะห์ได้วา่สหกรณ์ออมทรัพยค์รูอุตรดิตถ์ จ ากัด    มีการขยายปริมาณธุรกิจ หรือการ

ลงทุนในสินทรัพย์ในอัตราที่ต่ าผลการวเิคราะห์การด าเนนิงานอยูใ่นระดับไม่น่าพอใจ   

มติท่ีิ 3 ขีดความสามารถในการบริหาร (Management Ability) 

1) อัตราการเติบโตของธุรกิจ ในปี 2558  2559  และปี 2560  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด  มี

อัตราการเติบโตของธุรกิจดีขึ้นในปี 2560 เท่ากับ 11.75  เมื่อเปรียบเทียบอัตราการเติบโตของธุรกิจของสหกรณ์ออม

ทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด อัตราการเตบิโตของธุรกิจต่ ากว่าอัตราการเติบโตของธุรกิจของสหกรณ์ออมทรัพย ์เฉลี่ยใน

ปี 2558 และปี 2559 และสูงกว่า ในปี 2560 วเิคราะห์ได้วา่สหกรณอ์อมทรัพยค์รูอุตรดิตถ์ จ ากัด มีความสามารถใน

การบริหารจัดการธุรกิจ สามารถให้บริการสมาชกิได้  ผลการวเิคราะห์การด าเนนิงานอยูใ่นระดับดี        

มติท่ีิ 4 การท าก าไร (Earning Sufficiency) 

1) ก าไรต่อสมาชิก ในปี 2558 2559 และ 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด มีก าไรต่อสมาชิก

สูงขึน้อยา่งต่อเนื่อง 41,266.34  45,255.20 และ 49,644.74 ตามล าดับ  เมื่อเปรียบเทียบก าไรตอ่สมาชกิของสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด สูงกว่าก าไรต่อสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) วิเคราะห์ได้ว่า 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด มกีารสร้างรายได้เพื่อตอบแทนแก่สมาชิกในอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของสหกรณ์ 

ผลการวเิคราะห์การด าเนนิงานอยูใ่นระดับดี 

2) เงินออมต่อสมาชิก ในปี 2558 2559 และ 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด มีเงินออมต่อ

สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เท่ากับ 909,736.95  1,000,285.73  

1,084,728.30  ตามล าดับ  เมื่อเปรียบเทียบเงินออมต่อสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูอุตรดิตถ์ จ ากัด สูงกว่าของ

สหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group)  วิเคราะห์ได้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด มีนโยบายส่งเสริมการ

ออมทรัพย์หรือสมาชิกของสหกรณใ์ห้ความส าคัญกับการออมทรัพย์ ผลการวเิคราะห์อยูใ่นระดับดี 

3) หนี้สินต่อสมาชิก ในปี 2560 หนี้สินต่อสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด ลดลงเมื่อ

เปรียบเทียบกับปี 2559 และเมื่อเปรียบเทียบหนี้สินต่อสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัดต่ ากว่าของ

สหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) วิเคราะห์ได้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด มีมาตรการเข้มงวดในการ

ปล่อยเงินกู้ให้แก่สมาชกิ ส่งผลให้สมาชกิ มหีนี้สนิตอ่คนต่ ากวา่สหกรณ์ออมทรัพยเ์ฉลี่ย ผลการวเิคราะห์อยู่ในระดับดี 

4) ค่าใชจ้่ายด าเนนิงานต่อก าไรก่อนหักค่าใชจ้่ายด าเนนิงาน ในปี  2559 ค่าใชจ้่ายด าเนนิงานต่อก าไรก่อนหัก

ค่าใช้จ่ายด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 และเพิ่มสูงขึ้นปี 

2560 เมื่อเปรียบเทียบกับคา่ใชจ้่ายด าเนินงานต่อก าไรก่อนหักค่าใชจ้่ายด าเนนิงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ 

จ ากัดสูงกว่าของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) วิเคราะห์ได้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด  ควร
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ปรับปรุงการด าเนินงานโดยการควบคุมค่าใช้จ่ายด าเนินงานให้ส่วนท่ีสามารถควบคุมได้โดยอาศัยหลักการประหยัด

และคุ้มค่า  ผลการวเิคราะห์การด าเนนิงานอยูใ่นระดับไม่น่าพอใจ 

5) อัตราการเติบโตของทุนส ารอง ในปี 2559 สูงกว่าในปี 2558 และลดต่ าลงในปี 2560 เท่ากับ 10.97 เมื่อ

เปรียบเทียบอัตราการเติบโตของทุนส ารองของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด   สูงกว่าของสหกรณ์ออมทรัพย์

เฉลี่ย (Peer Group) วิเคราะห์ได้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด มีนโยบายท่ีให้ความส าคัญในการบริหารทุน

ส ารอง ผลการวเิคราะห์การด าเนนิงานอยูใ่นระดับดี   

6) อัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่น ในปี 2560 สูงกว่าในปี 2559 และเมื่อเปรียบเทียบอัตราการเติบโตของ

ทุนสะสมอื่นๆ ของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูอุตรดิตถ์ จ ากัด สูงกว่าของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) วิเคราะห์

ได้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด มีนโยบายท่ีให้ความส าคัญในการบริหารทุนสะสมอื่นๆ ผลการวิเคราะห์

การด าเนนิงานอยูใ่นระดับดี ในปี 2560 

7) อัตราการเติบโตของก าไรสุทธิ ในปี 2560 ต่ ากว่าในปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบอัตราการเติบโตของก าไร

สุทธิของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด สูงกว่าของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) เนื่องจากอัตราก าไร

สุทธิสูงกวา่อัตราก าไรสุทธิของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ยผลการวเิคราะห์การด าเนนิงานอยูใ่นระดับดี 

8) อัตราการเติบโตของก าไร (ขาดทุน) สุทธิ ในปี 2558 2559 และ ปี 2560 อัตราก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

เพิ่มขึ้นอย่างตอ่เนื่อง 42.12  44.96  และ 51.53  ตามล าดับ  เมื่อเปรียบเทียบอัตราก าไร (ขาดทุน) สุทธิ ของสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด ต่ ากว่าของสหกรณอ์อมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) ผลการวเิคราะห์การด าเนนิงานอยู่ใน

ระดับไม่น่าพอใจ 

มติท่ีิ 5 สภาพคลอ่งทางการเงิน (Earning Sufficiency) 

1) อัตราส่วนทุนหมุนเวียน ในปี พ.ศ. 2558– 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด มีอัตราส่วนทุน

หมุนเวียนต่ ากว่าอัตราส่วนทุนหมุนเวียนของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) วิเคราะห์ได้ว่า ผลการวิเคราะห์

การด าเนนิงานอยูใ่นระดับไม่น่าพอใจ   

2) อัตราลูกหนี้ระยะสั้นท่ีช าระได้ตามก าหนด ในปี พ.ศ. 2558  2559  และปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

อุตรดิตถ์ จ ากัด มีอัตราลูกหนี้ระยะสั้นท่ีช าระหนี้ได้ตามก าหนดต่ ากว่าอัตราลูกหนี้ระยะสั้นท่ีช าระหนี้ได้ตามก าหนด

ของสหกรณอ์อมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) วเิคราะห์ได้วา่สหกรณอ์อมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด มีการจัดการเกี่ยวกับ

การจัดเก็บหนีจ้ากลูกหนีไ้มม่ปีระสิทธิภาพเท่าท่ีควร ผลการวเิคราะห์การด าเนนิงาน อยู่ในระดับไม่น่าพอใจ 

มติท่ีิ 6 ผลกระทบของธุรกิจ (Sensitivity) 

ในปีพ.ศ. 2558 - 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด มีปัจจัยเสี่ยงเข้ามากระทบอยา่งต่อเนื่อง ท้ัง

อัตราดอกเบีย้เงินกู้จากแหล่งทุนภายนอก และอัตราดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝาก ซึ่งมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปอย่าง

รวดเร็วในด้านผลกระทบจากคู่แข่งท่ีเป็นสถาบันการเงิน ซึ่งมีทุนด าเนินงานมาก มีความเชี่ยวชาญและช านาญในการ

บริหารจัดการการเงิน มีการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินในรูปแบบใหม่ท่ีตรงกับความต้องการและจูงใจของผู้บริโภค

มากขึ้นและผลกระทบจากสมาชิกของสหกรณ์ท่ีมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย สมาชิกมีแนวโน้มท่ีไปกู้ยืมเงินจาก

สถาบันการเงินอื่น  ก่อให้เกิดปัญหาหนีห้ลายทางไมส่ามารถสง่ช าระหนี้คนืสหกรณ์ให้เป็นไปตามสัญญาได้  
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อภปิรายผลการวิจัย 

จากการศึกษา การประเมินผลการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด: การวิจัยเชิง

ประจักษ์ เปรียบเทียบกับสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก  ปี พ.ศ.2558-2560 โดยใช้

แนวคิดตามทฤษฎี CAMELS Analysis สามารถอภปิรายผลการวิจัยได้ดังน้ี 

ด้านความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง ในปี พ.ศ.2558-2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด 

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนมีแนวโน้มลดลง แต่เมื่อเทียบมีอัตราสูงกว่าอัตราส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) 

อยู่ในเกณฑ์ไม่น่าพอใจ อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด ในช่วง  ปี พ.ศ. 

2558 – 2560  มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น  และมีอัตราสูงกว่าอัตราส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย  (Peer Group)  อยู่ใน

เกณฑ์ดี อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด ในช่วงปี พ.ศ. 2558 – 2560 มี

แนวโน้มลดลง  และมีค่าต่ ากว่าอัตราส่วนสหกรณ์ออมทรัพยเ์ฉลี่ย   (Peer Group) อยู่ในเกณฑ์ไม่น่าพอใจ อัตราการ

เติบโตของหนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด ในช่วงปี  พ.ศ. 2558 – 2560 มีแนวโน้มลดลง เมื่อ

เปรียบเทียบกับอัตราส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย  (Peer Group) แล้วมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  อยู่ในเกณฑ์ดี อัตรา

ผลตอบแทนตอ่ส่วนของทุนของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูอุตรดิตถ์ จ ากัด ในช่วงปี พ.ศ. 2558 – 2560 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ในปี พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560 มีอัตรา   สูงกว่าอัตราส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) อยู่ในเกณฑ์ดี 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ (พนิดา จินดาศรี, 2551)  พบว่า การประยุกต์ให้ CAMELS Analysis ในมุมมอง 6 มิติ ผล

การศึกษาพบว่า 1) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จ ากัด มีภาวะเศรษฐกิจทางการเงินในชว่งปี       

พ.ศ. 2544-2550 ในภาพรวม อยู่ในเกณฑ์ท่ีต้องปรับปรุงเมื่อพิจารณาในมุมมอง 6 มิติ พบว่า ความเพียงพอของ

เงินทุนต่อความเสี่ยงคุณภาพของสินทรัพย์ ความสามารถในการท าก าไร และสภาพคล่องทางการเงิน อยู่ในเกณฑ์ท่ี

ต้องปรับปรุงแต่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ความสามารถในการบริหารอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีแต่มีแนวโน้มปรับตัวลดลง ส่วน

ผลกระทบตอ่ธุรกิจมีปัจจัยเสี่ยงทางด้านคู่แข่งขัน อัตราดอกเบ้ีย และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

ด้ า นคุณภาพของสิ นท รัพย์  ใ น ปี  พ . ศ . 2558-2560 สหกรณ์ ออมท รัพย์ ค รู อุ ต รดิ ตถ์  จ า กั ด                                 

มกีารบริหารสินทรัพย์ อัตราการค้างช าระของลูกหนี้  มีแนวโนม้ลดลงและมีอัตราสูงกว่าอัตราส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์

เฉลี่ย (Peer Group) อยู่ในเกณฑ์ไม่นา่พอใจ อัตราการหมุนของสนิทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด  มี

แนวโน้มลดลง  แต่มีอัตราสูงกว่าอัตราส่วนสหกรณ์  ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) อยู่ในเกณฑ์ดี อัตราผลตอบแทน

ตอ่สนิทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด มอีัตราลดลงและเพิ่มขึ้น   มแีนวโนม้ต่ ากว่าอัตราส่วนสหกรณ์

ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) อยู่ในเกณฑ์ ไม่น่าพอใจ อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

อุตรดิตถ์ จ ากัด มีอัตราลดลง  มีแนวโน้มต่ ากว่าอัตราส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) อยู่ในเกณฑ์ ไม่น่า

พอใจ 

ด้านขีดความสามารถในการบริหาร ในปี พ.ศ.2558-2560 อัตราการเติบโตของธุรกิจของสหกรณ์ออม

ทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นและมีอัตราสูงกว่าอัตราส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer 

Group) ในช่วงปี 2558 – 2560  มแีนวโนม้อยูใ่นเกณฑ์ด ี        
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ด้านการท าก าไร ในปี พ.ศ. 2558-2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด ถือว่าก าไรต่อสมาชิกของ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น  มีอัตราสูงกว่าอัตราส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย 

(Peer Group) อยู่ในเกณฑ์ดี เงินออมต่อสมาชิก  มีอัตราเพิ่มขึ้น  และมีแนวโน้มอัตราท่ีสูงกวา่อัตราส่วนสหกรณ์ออม

ทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) อยู่ในเกณฑ์ด ีหนี้สนิต่อสมาชิกของสหกรณอ์อมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด  มอีัตราเพ่ิมสูงขึน้ 

และลดลง  เมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย  (Peer Group) มีแนวโน้มลดลง อยู่ในเกณฑ์ดี อัตรา

ค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อก าไรก่อนหักค่าใช้จ่ายด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด มีอัตราลดลง  

และเพิ่มสูงขึ้น  และมีอัตราสูงกว่าอัตราส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) แนวโนม้สูงขึ้นแตอ่ยู่ในเกณฑ์ไม่นา่

พอใจ อัตราการเติบโตของทุนส ารองของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด  มีอัตราเปลี่ยนแปลงไม่คงท่ี เมื่อ

เปรียบเทียบกับอัตราส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group)  มแีนวโนม้เพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ด ีอัตราการเตบิโตของ

ทุนสะสมอื่นของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด  มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์

เฉลี่ย (Peer Group) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  อัตราการเติบโตของก าไรสุทธิของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

อุตรดิตถ์ จ ากัด  มีอัตราเพิ่มสูงขึน้และลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group)    มี

แนวโน้มเพิ่มขึน้ อยู่ในเกณฑ์ดี  อัตราการเติบโตของก าไร (ขาดทุน) สุทธิของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูอุตรดิตถ์ จ ากัด มีอัตรา

เพิ่มสูงขึ้น  เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group)  ต่ ากว่าอยู่ในเกณฑ์ไม่น่าพอใจ  

สอดคล้องกับงานวิจัยของ (กฤษณพันธ์ุ แทนไธสง , 2556)  พบว่าขีดความสามารถในการบริหาร อัตราการ

เจรญิเตบิโตของธุรกิจ ก าไรตอ่สมาชกิอยู่ในเกณฑ์ด ีเงนิออมตอ่สมาชกิส่วนใหญ่อยูใ่นเกณฑ์ด ี    

ด้านสภาพคลอ่งทางการเงิน ในปี พ.ศ. 2558-2560 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูอุตรดิตถ์ จ ากัด ถือวา่อัตราส่วน

ทุนหมุนเวียนของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด มีอัตราขึ้นลงไม่คงท่ีและมีอัตราท่ีต่ ากว่าอัตราส่วนสหกรณ์

ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) มีแนวโน้มลดลงอยู่ในเกณฑ์ไมน่่าพอใจ อัตราลูกหนี้ระยะสั้นท่ีช าระได้ตามก าหนดของ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด มีอัตราขึ้นลงไม่คงท่ี และมีแนวโน้มอัตราที่ต่ ากว่าอัตราส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์

เฉลี่ย (Peer Group) มีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ไม่น่าพอใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ (กฤษณพันธ์ุ แทนไธสง , 2556)  

พบวา่ สภาพคลอ่งทางการเงินมแีนวโนม้ลดลงและต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 

ด้านผลกระทบของธุรกิจ ในปี พ.ศ. 2558-2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด ถือว่าในปี พ.ศ. 

2558 - 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด มปัีจจัยเสี่ยงเข้ามากระทบ  อยา่งต่อเนื่องท้ังอัตราดอกเบ้ียเงินกู้

จากแหล่งทุนภายนอก และอัตราดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝาก มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในด้าน

ผลกระทบจากคู่แข่งท่ีเป็นสถาบันการเงิน ซึ่งมีทุนด าเนินงานมาก มีความเชี่ยวชาญและช านาญในการบริหารจัดการ

การเงิน มีการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินในรูปแบบใหม่ท่ีตรงกับความต้องการและจูงใจของผู้บริโภคมากขึ้นและ

ผลกระทบจากสมาชิกของสหกรณ์ท่ีมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย สมาชิกมีแนวโน้มท่ีไปกู้ยืมเงินจากสถาบัน

การเงินอื่น  ก่อให้เกิดปัญหาหนีห้ลายทางไมส่ามารถสง่ช าระหนี้คนืสหกรณ์ให้เป็นไปตามสัญญาได้  
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ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาคร้ังนี้ ใช้เคร่ืองมือ CAMELS Analysis ส าหรับการประเมินผลการด าเนินงานเกี่ยวกับภาวะ

เศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ ากัด เพียงเคร่ืองมือเดียว การศึกษาคร้ังต่อไปควรจะน า

เคร่ืองมืออื่น ๆ มาใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลฐานะทางการเงินของสหกรณ์เพิ่มเติม เช่น เคร่ืองมือ Balanced 

Scorecard ใชใ้นการวิเคราะห์การด าเนนิงานของสหกรณ์  เพื่อให้สามารถแข่งขันกับสถาบันการเงินอื่น ๆ ได้ 
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การวเิคราะห์จุดคุ้มทุนและก าไรส่วนเกินที่ปลอดภัย ในการผลิตสินค้าเกษตรประเภทข้าว 

ของเกษตรกรเขตพื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์ 

BREAK-EVEN POINT AND MARGIN OF SAFETY ANALYSIS IN AGRICULTURAL PRODUCTION 

RICE TYPE OF FARMERS IN NAKHONSAWAN 

 
ปานทิพย ์ แสนสง1   

 

บทคดัย่อ 

การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ และก าไร ในการผลิต

สินค้าเกษตรประเภทข้าวของเกษตรกรเขตพื้นท่ีจังหวัดนครสวรรค์ ปี พ.ศ. 2560 2) เพื่อวิเคราะห์จุดคุ้มทุนจากการ

ผลิตสินค้าเกษตรประเภทข้าวของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง และ3)เพื่อวิเคราะห์ก าไรส่วนเกินท่ีปลอดภัยจากการผลิต

สินค้าเกษตรประเภทข้าวของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 380 ราย ในเขตพื้นท่ี 15 อ าเภอ ของจังหวัดนครสวรรค์ 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ร่วมกับการวิเคราะห์

ค านวณตามหลักทฤษฎีทางการบัญชตีน้ทุนท่ีเกี่ยวข้อง  

ผลการวจิัยพบวา่ จากพื้นท่ีเพาะปลูก 1 ไร่ ท าให้ได้ผลผลิตข้าว จ านวน 80 ถัง ราคาจ าหนา่ยถังละ 70 บาท 

ดังนัน้ 1 ไร่ จะมรีายได้เท่ากับ 5,600 บาท หรือรายได้พื้นท่ีรวม 25 ไร่ เท่ากับ 140,000 บาท ในขณะท่ีมีต้นทุนผันแปร 

เท่ากับ 3,720 บาทต่อไร่ หรือพื้นท่ีรวม 25 ไร่ มีต้นทุนผันแปรรวม เท่ากับ 93,000 บาท และมีต้นทุนคงที่รวม 65,000 

บาท จากการค านวณหาจุดคุ้มทุน (Break-Even Point) และก าไรส่วนเกินท่ีปลอดภัย (Margin of Safety) พบว่า พื้นท่ี 

25 ไร่ ให้ผลผลิตข้าว จ านวน 80 ถัง ณ จุดขายเฉลี่ยเกวียนละ 7,000 บาท ท าให้มีรายได้ 5,600 บาทต่อไร่ ดังนั้น

เกษตรกรต้องปลูกและจ าหน่ายข้าวให้ได้เงินมาขั้นต่ า 158,000 บาท จึงจะท าให้คุ้มทุนพอดีซึ่งเป็นจุดท่ีไม่มกี าไรหรือ

ขาดทุนนัน้เอง (Break-Even Point) และเป็นจุดท่ีรายได้ครอบคลุมตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นท้ังหมด ประกอบด้วย ตน้ทุนคงท่ีและ

ตน้ทุนผันแปร ส่วนท่ีเกินจึงจะถือเป็นก าไรท่ีแท้จริงหรือก าไรส่วนเกินท่ีปลอดภัย (Margin of Safety) นั่นเอง1 

 

ค าส าคัญ: ความสัมพันธ์ระหวา่งต้นทุนปริมาณและก าไร  จุดคุ้มทุน  ก าไรส่วนเกินท่ีปลอดภัย 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was threefold: 1) to study the relationship between cost quantity and profit in 

rice agricultural production of farmers in Nakhon Sawan area on 2017; 2) to analyze break-even points from 

farmers’ sample rice agricultural production; and 3) to analyze margin of safety from farmers’ sample rice 

agricultural production. Data are from a set of 380 people in 15 districts of Nakhon Sawan. Analyzed by the 

following statistics: frequency, percentage, mean, and standard deviation with Cost accounting calculated. 

It was found that 1 Rai of cultivated area could produce rice 80 buckets with the selling price of 70 baht. Therefore, 

the income for 1 Rai is 5,600 baht or income from the total area of 25 Rai is 140,00 baht. At the same time, the 

                                                           
1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัญชีบัณฑติ สาขาวิชาการบัญชี คณะบรหิารและการจัดการ มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา 
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variable cost per Rai is 3,720 baht or the variable cost for total area of 25 Rai is 93,000 baht. Fixed cost for total 

area is 65,000 baht. From break-even point and margin of safety calculation found that on area of 25 Rai can 

produce rice 80 buckets selling approximately 7,000 baht per cart, which gives profit of 5,600 baht per Rai. 

Therefore, farmers need to produce and earn from selling rice at least 158,000 baht in order to break even, which 

there is no profit at this point. It is a point where the income can cover all the costs, which are fixed cost and 

variable cost. The surplus from this will be a net profit or margin of safety. 

 

Keywords: Cost-Volume-Profit / Break-Even point / Margin of Safety 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 การปลูกข้าว เกิดขึ้นควบคู่กับวัฒนธรรมไทยมากว่า 5,500 ปีมาแล้ว เนื่องจากประเทศไทยมีลักษณะภูมิ

ประเทศท่ีเหมาะสมเอื้ออ านวยตอ่การท าเกษตรกรรม แตปั่จจุบันจะสังเกตเห็นว่าตน้ทุนการผลิตหรือการปลูกข้าวของ

เกษตรกรไทยสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน ในขณะท่ีผลผลิตต่อไร่น้อยลง ท าให้ไม่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างท่ี

ควรเป็น จากข้อมูลมูลค่าสินค้าเกษตรส่งออกท่ีส าคัญ พ.ศ. 2560 – 2561 สินค้าเกษตรประเภทข้าวและผลิตภัณฑ์    

มมีูลค่าการสง่ออก 125,731 ล้านบาท (ส านักงานตรวจเงินแผ่นดนิ: ออนไลน)์ ซึ่งจะเห็นวา่หนึ่งในปัญหาของขา้วไทยก็

คือต้นทุนการผลิตและผลผลิตต่อไร่ท่ีสูงขึ้นตามท่ีกล่าวมาข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนด้านวัตถุดิบ ต้นทุนค่าแรงงาน 

หรือแมแ้ตก่ระบวนการผลิตท่ีเปลี่ยนไป ท าให้มีต้นทุนท่ีสูงขึ้นจากที่เมื่อก่อนชาวนาหนึ่งคนตอ้งท าทุกอย่างตัง้แตก่ารไถ

ย่ าไปจนถึงการเก็บเกี่ยว ในระยะหลังหลายปีมานี้ วิถีการปลูกข้าวเร่ิมเปลี่ยนไปเป็นการจ้างมากขึ้น หรือเราจะเรียก

กันว่า “ผู้จัดการนา” เสียมากกว่า  จากต้นทุนท่ีสูงมากขึ้นสิ่งนี้ส่งผลกระทบไปยังประสิทธิภาพการส่งออกภายใน

ตลาดการค้าอาเซียน จากตามรายงานของ Thailand Farmer Support Association พบว่า เวียดนามมีต้นทุนการผลิต

ข้าวท่ีใกล้เคียงกับประเทศไทยมาก ในขณะท่ีเวียดนามนั้นมีผลผลิตต่อไร่สูงกว่าประเทศไทย จากบทความข้อมูลต้นทุน

การปลูกข้าวของ “ผู้จัดการนา” ยุคดิจิตอล ให้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการปลูกข้าว (ไทยพับลิก้า, 2557: ออนไลน์) 

ประกอบด้วยต้นทุนจ านวนมาก อาทิ 1) ค่าไถนาหรือการย้ าเพื่อเตรียมดินส าหรับการหว่านข้าว 2) ค่าจ้างลูบหนา้ดิน

ให้เรียบเสมอกันหรือการลูบเทือกก่อนการหวา่น  3) ค่าเมล็ดพันธ์ุขา้ว 4) ค่าจ้างหวา่นเมล็ดพันธ์ุขา้ว 5) ค่าปุ๋ยเคมี 6) 

ค่าจ้างหว่านปุ๋ยเคมี 7) ค่าสารเคมี หมายรวมถึง ยาคุมหญา้ ยาฆา่หญ้า ยาป้องกันแมลง ยาฆา่แมลง รวมถึงฮอร์โมน

บ ารุงพืชด้วย 8) ค่าจ้างฉีดสารเคมี 9) ค่าเก็บเกี่ยว 10) ค่าน้ ามันเชื่อเพลงิ และ 11) ค่าเชา่นา (ถ้ามี) โดยเฉลี่ยตน้ทุนไร่

ละ 4,710 บาท ในขณะท่ีราคาขายในปัจจุบัน ไร่ละ 5,200 บาท (ผลผลิตเฉลี่ย 80 ถังต่อไร่) พบว่า ก าไรเฉลี่ยต่อไร่

เท่ากับ 490 บาท ซึ่งนอ้ยมากๆ เนื่องจากปัจจุบันราคาข้าวของไทยก าหนดให้เป็นไปตามกลไกทางดา้นการตลาด ไมไ่ด้

มโีครงการรับจ าน าข้าวเชน่เมื่อก่อน ดังนัน้ราคาข้าวจึงขึ้นอยู่กับภาวการณต์ลาดขา้วโลก 

 เกษตรกรส่วนใหญ่ ผลิตหรือปลูกข้าวตามรอบการปลูกท่ีเป็นปกติแบบเดิม ไม่มีการค านวณต้นทุนและ

ผลตอบแทนท่ีได้รับจากการปลูกข้าว เนื่องจากส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เร่ืองการท าบัญชีและไม่ได้มีการจดบันทึกใน

รูปแบบท่ีถูกต้อง จึงท าให้ไม่ทราบต้นทุนท่ีแท้จริง และไมส่ามารถน าขอ้มูลมาใชใ้นการบริหารจัดการการผลิตหรือการ

ปลูกข้าวให้มีประสิทธิภาพได้ ดังนั้น การน าหลักทฤษฎีการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและส่วนเกินท่ีปลอดภัย มาช่วยในการ

วเิคราะห์ค านวณขอ้มูลในการผลิตสินค้าเกษตรประเภทข้าวของเกษตรกร และน าไปตอ่ยอดในการให้ความรู้อยา่งเป็น

ระบบ จะชว่ยให้เกษตรกรทราบวา่ในการปลูกข้าวแต่ละรอบนัน้ มกี าไรหรือขาดทุนมากน้อยเพียงใด และทราบว่าต้อง

ปลูกและขายให้ได้ในราคาเท่าใดจึงจะคุ้มทุน รวมถึงต้องผลิตและขายให้ได้เท่าใดจึงจะท าให้มีก าไรท่ีแท้จริงหรือท่ี
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เรียกว่าการมสี่วนเกินท่ีปลอดภัยนัน้เอง ส าหรับเกตรกรกลุม่ตัวอย่าง ก าหนดเลอืกพื้นท่ีเป็นแบบเจาะจง คือ เกษตรกร

ท่ีมีพื้นท่ีเพาะปลูกในจังหวัดนครสวรรค์ เหตุผลเนื่องจากโครงสร้างเศรษฐกิจหลักของจังหวัดนครสวรรค์มาจากภาค

เกษตร และผลผลิตหลักก็คือข้าวโดยมีพื้นท่ีท านามากท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับการท าเกษตรชนิดอื่นๆ (ส านักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร ข้อมูลเดือน มกราคม 2560) และเกษตรกรจังหวัดกลุ่มตัวอย่างมาจากการสอบถามข้อมูล

เบื้องต้นจากผู้น าชุมชน ทราบว่าส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เร่ืองการจัดท าบัญชีท่ีถูกต้อง จึงท าให้ข้อมูลท่ีจดบันทึกไว้ไม่

สามารถน ามาใช้ในการบริหารจัดการทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพได้ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ และก าไร ในการผลิตสินค้าเกษตรประเภทข้าวของเกษตรกร

เขตพื้นท่ีจังหวัดนครสวรรค์ ป ีพ.ศ. 2560 

2. เพื่อวิเคราะห์จุดคุ้มทุนจากการผลิตสินค้าเกษตรประเภทข้าวของเกษตรกรกลุม่ตัวอย่าง 

 3. เพื่อวิเคราะห์ส่วนเกินท่ีปลอดภัยจากการผลิตสินค้าเกษตรประเภทข้าวของเกษตรกรกลุม่ตัวอย่าง 

 

สมมตฐิานการวิจัย 

 ราคาขาย และปริมาณ จะเป็นตัวก าหนด จุดคุ้มทุน (Break-even Point) และก าไรส่วนเกินท่ีปลอดภัย 

(Margin of Safety) อยา่งมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 

  

กรอบแนวคิดวิจัย 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) : ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล  ต้นทุนการปลูกข้าว (ต้นทุนผันแปร 

(Variable Costs) ต้นทุนคงท่ี (Fixed Costs) ต้นทุนรวม (Total Costs)) รายได้จากการจ าหน่ายข้าว (ราคาขาย (Price) ก าไร

ส่วนเกิน (Contribution Margin)) 

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) : จุดคุ้มทุน (Break-Even Point) และส่วนเกินท่ีปลอดภัย(Margin of 

Safety) ในการผลิตสินค้าเกษตรประเภทข้าวของเกษตรกร 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ร่วมกับการวิเคราะห์ค านวณตามหลักทฤษฎี

ทางการบัญชบีริหาร (Managerial Accounting) 

ประชาการและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร 

 ประชากรท่ีเป็นพื้นท่ีของการวจิัย  คือ เกษตรกรท่ีปลูกข้าวนาปีในเขตพื้นท่ีจังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 15 อ าเภอ 

ประกอบด้วย อ าเภอเก้าเลี้ยว อ าเภอโกรกพระ อ าเภอชุมแสง อ าเภอตากฟ้า อ าเภอแม่เปิน อ าเภอแม่วงก์ อ าเภอ

ลาดยาว อ าเภอชุมตาบง อ าเภอตาคลี อ าเภอท่าตะโก อ าเภอบรรพตพิสัย อ าเภอพยุหะคีรี อ าเอไพศาลี อ าเภอเมือง

นครสวรรค์ และอ าเภอหนองบัว จ านวน 45,741 ราย 
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กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอยา่งในการวิจัยคร้ังน้ี  เลอืกกลุ่มตัวอยา่งแบบบังเอญิหรือตามความสะดวก (Convenience Sampling) 

คือ เกษตรกรท่ีปลูกข้าวนาปีในเขตพื้นท่ีจังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 380 ราย (ก าหนดขนาดตัวอย่างโดย Krejcie, Robert 

V., and Morgan, Daryle w. Autumn,1970: 607 - 610) 

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบวิเคราะห์เพื่อค านวณหา รายได้ 

(Revenues) ต้นทุน (Cost) : ต้นทุนรวม (Total Cost) ต้นทุนคงท่ี (Fixed Cost) และต้นทุนแผนแปร (Variable Costs) 

จุดคุ้มทุน (Break-Even Point) ที่เป็นจ านวนหนว่ย (Break-even unit sales volume) และจ านวนเงิน (Break-even bath 

sales volume) และการวิเคราะห์ส่วนเกินท่ีปลอดภัย (Margin of Safety)  

 แบบสอบถาม จ านวน  380 ชุด แบง่ออกเป็น  4 ตอน คือ   

 ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพท่ัวไป มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check list) โดยระบุข้อความตาม

สถานภาพท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาท่ีประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม : ท านา แหลง่เงินทุนในการท านา 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุกการปลูกข้าว มีลักษณะเป็นข้อมูลเชิงตัวเลขท่ีให้ระบุจ านวน ประกอบด้วย  

พื้นท่ีการปลูกข้าว ระยะเวลาในการปลูก ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนโดยเฉลี่ยตอ่การปลูกข้าว 1 รอบ (แบ่งตามองคป์ระกอบ

แนวคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ Product Costing Overhead) เป็นแบบกรณีค านวณต้นทุนแทนการท าเองทุกรายการ 

ประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลิต และข้อมูลการลงทุนในสินทรัพย์หรือต้นทุนคงท่ี 

(เคร่ืองมอืและอุปกรณ์ทางการเกษตร)  

ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้หรือผลตอบแทนการปลูกข้าว มีลักษณะเป็นข้อมูลเชงิตัวเลขท่ีให้ระบุจ านวน 

ประกอบด้วย ผลผลิตข้าวเปลอืกตอ่ไร่โดยเฉลี่ย และราคาขายข้าวเปลอืกโดยเฉลี่ยต่อถัง กรณีคา่ความชื้นโดยเฉลี่ยปกติ 

ตอนที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่นๆ ท่ีเป็นสภาพปัจจุบันของกลุ่มตัวอย่าง มีลักษณะเป็น

แบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (5 Rating Scales) คือ 5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย และ 1 

= นอ้ยท่ีสุด จ านวน 12 ข้อ ประกอบด้วย แหลง่เงินทุน ท่ีดนิ แหลง่น้ า ภัยพบัิตติา่งๆ กระบวนการท านา ตน้ทุน คุณภาพ

ข้าวท่ีปลูก การเก็บรักษา ราคาข้าวท่ีจ าหน่าย ความรู้ท่ีต้องการ ความเข้าใจเกี่ยวกับ Smart Farmer และการบันทึก

ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการปลูกข้าว 

 

ผลการวิจัย 

1. สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 220 คน (ร้อยละ 57.80) เพศหญิง จ านวน 160 คน (ร้อยละ 

42.20) อายุโดยส่วนใหญ่เฉลี่ยระหว่าง 46-50 ปี จ านวน 120 คน (ร้อยละ 31.60) รองลงมาอายุเฉลี่ยระหว่าง 50-55 ปี 

จ านวน 52 คน (ร้อยละ 13.70) และพบวา่เกษตรกรท่ีมีอายุมากกวา่ 60 ปี ก็มีจ านวนไมน่อ้ย โดยมจี านวนถึง 36 คน (ร้อย

ละ 9.50) ในขณะท่ีช่วงอายุวัยท างานมจี านวนไมม่ากท่ีประกอบอาชพีท านา จากข้อมูล อายุระหวา่ง 26-30 ปี มจี านวน 16 

คน (ร้อยละ 4.20) และอายุระหว่าง 30-35 ปี มจี านวน 15 คน (ร้อยละ 3.90) หรืออายุน้อยกวา่ 20 ปี มเีพยีงจ านวน 2 คน

เท่านัน้ (ร้อยละ 0.50) 
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ภาพที่ 1 แสดงแผนภาพจ าแนกตามเพศของเกษตรกร 

ที่มา: ข้อมูลสถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

 
ภาพที่ 2 แสดงแผนภาพชว่งอายุของเกษตรกร 

ที่มา: ข้อมูลสถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  

จากข้อมูล พบวา่ เกษตรกรท่ีประกอบอาชพีท านาคือคนรุ่นเก่าท่ีเคยท าอาชพีมาแต่เดิมท่ีไม่เปลี่ยนแปลงและยังไม่

หยุดท าแมอ้ายุจะมากก็ตาม ในขณะท่ีคนรุ่นใหมท่ี่อายุน้อยก็ไม่เลือกด าเนินรอยตามอาชีพนัน้แมจ้ะเป็นอาชีพของครอบครัว

ก็ตาม 

 ด้านการศกึษา จะสอดคล้องกับชว่งอายุและวัยตามข้อมูลข้างตน้ คือ ส่วนใหญ่จบการศกึษาเพียงชั้นประถมศึกษา

ท่ี 6 จ านวน 160 คน (ร้อยละ 42.10) รองลงมาจบการศึกษาระดับชั้นประถมศกึษาท่ี 4 จ านวน 126 คน (33.10) ส่วนท่ีเหลือ

จบการศกึษาในล าดับชั้นตา่งๆ ท่ีสูงขึน้แตก่็ไมม่าก 
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ภาพที่ 3 แสดงแผนภาพการศกึษาของเกษตรกร 

ที่มา: ข้อมูลสถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

  เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านาอย่างเดียว จ านวน 352 คน (ร้อยละ 92.60) และมีประกอบอาชีพอ่ืน

ร่วมด้วย จ านวน 28 คน (ร้อยละ 7.40) ส่วนใหญ่เป็นอาชพีค้าขายร้านคา้ขนาดเล็กในหมู่บ้าน เลีย้งสัตว ์และท าไร่ 

 การท าอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรค่อนข้างตอ่เนื่องและมีระยะเวลายาวนาน จากข้อมูลมีการประกอบ

อาชีพท านามามากกว่า 20 ปี จ านวน 118 คน (ร้อยละ 31.20) รองลงมามีระยะเวลาระหว่าง 11-15 ปี จ านวน 86 คน 

(ร้อยละ 22.60) ส่วนท่ีมีระยะเวลานอ้ยกวา่ 5 ปี มเีพยีงจ านวน 43 คน (ร้อยละ 11.30) 

 แหล่งเงินทุนในการท านาแต่ละรอบนั้น เกษตรกรทุกคนใช้เงินทุนส่วนตัวร่วมด้วยในจ านวนท่ีแตกต่างกันไป

ตามก าลัง แต่สิ่งท่ีพบคือทุกรอบของการท านามกีารหาแหล่งเงินทุนจากท่ีต่างๆ ร่วมด้วย แหล่งท่ีพบมากที่สุดคอืจาก

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธ.ก.ส. จ านวน 316 คน (ร้อยละ 83.10) รองลงมาจากญาติพี่น้อง จ านวน 

120 คน (ร้อยละ 31.50) จากกองทุนหมู่บ้าน จ านวน 86 คน (ร้อยละ 22.60) และมีจากแหล่งอื่นๆ จ านวน 12 คน 

(ร้อยละ 3.10) 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการปลูกข้าว และผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ และ

ก าไรที่เกดิขึ้น 

ข้อมูลต้นทุนการปลูกข้าวใช้หลักการตามแนวคิดการบัญชีต้นทุน (Cost Accounting) โดย จ าแนกต้นทุนตาม

ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ (Cost of a manufactured product) ดังนั้น พื้นท่ีเพราะปลูกจากการเก็บข้อมูลเกษตรกร

กลุ่มตัวอยา่ง สามารถสรุปพื้นท่ีโดยเฉลี่ยเป็นดังนี้ เกษตรกร 1 คน หรือ 1 ครอบครัว จะมพีื้นท่ีเพราะปลูกโดยเฉลี่ย 25 ไร่ 

แบ่งเป็นพื้นท่ีของตนเองเฉลี่ย จ านวน 18 ไร่ และพื้นท่ีเชา่เฉลี่ย จ านวน 7 ไร่ มรีอบระยะเวลาการปลูกข้าวโดยเฉลี่ย 110 วัน 
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การศึกษา

-ประถมศึกษา (ชั้นปีท่ี 4)

-ประถมศึกษา (ชั้นปีท่ี 6)

-มธัยมศึกษาตอนตน้

-มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.

-อนุปริญญา (ปวส.)

-ปริญญาตรี
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ข้อมูลด้านต้นทุน 

 ตน้ทุนการปลูกข้าว 1 ไร่ ตอ่ 1 รอบการปลูก เมื่อพิจารณาตามหลักแนวคิดตน้ทุนแยกตามส่วนของปัจจัยการ

ผลิต เป็นดังนี ้

  

วัตถุดบิ ประกอบด้วย ค่าเมล็ดพันธ์ขา้วปลูก 625.- บาท/ไร่ 

  รวม 625.- บาท/ไร่ 

ค่าแรงงาน ประกอบด้วย - ค่าจ้างไถหรอืย้ า  

(เตรียมดนิก่อนปลูก) 

400.- บาท/ไร่ 

  - ค่าจ้างลูบหนา้ดิน  

(ลูบเทือกก่อนการหวา่น/ด า) 

250.- บาท/ไร่ 

  - ค่าจ้างหว่านเมล็ดพันธ์ุขา้ว 60.- บาท/ไร่ 

  - ค่าจ้างหว่านปุ๋ยเคมี 90.- บาท/ไร่ 

  - ค่าจ้างฉีดสารเคมี 240.- บาท/ไร่ 

  รวม 1,040 บาท/ไร่ 

 

ค่าใชจ้่ายการผลิต   ประกอบด้วย -ค่าปุ๋ยเคยม ี 975.- บาท/ไร่ 

  -ค่าสารเคมี/ยาคุมหญา้/ย่าฆา่

หญ้า/ 

ยาป้องกันแมลง/ยาฆา่แมลง/ 

ฮอร์โมนบ ารุง 

200.- บาท/ไร่ 

  -ค่าเก็บเกี่ยว  

(ค่าจ้างรถเกี่ยว/ค่าจ้างรถขน

ข้าว) 

600.- บาท/ไร่ 

  -ค่าน้ ามันเชื้อเพลงิ 280.- บาท/ไร่ 

  รวม 2,055 บาท/ไร่ 

 ตน้ทุนรวมการปลูกข้าวพื้นท่ี 1 ไร่ ตอ่ 1 รอบการปลูก (ไมร่วมคา่เช่าพื้นท่ีในการท านา) จะมตีน้ทุนรวม 3,720 

บาท/ไร่ ซึ่งตน้ทุนดังกลา่วนี้จัดเป็นต้นทุนผันแปรท่ีเกิดขึ้นในการปลูกข้าวของเกษตรกร 

นอกจากต้นทุนผันแปร (Variable Costs) แล้ว เกษตรกรยังมีความจ าเป็นท่ีต้องจัดหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์

ทางการเกษตรอีกด้วย จากการส ารวจข้อมูล พบว่า เคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตรท่ีส าคัญท่ีต้องใช้ โดยมีราคา

ประมาณ เป็นดังน้ี  

ล าดับ รายการ ราคาทุน/จ านวนเงินท่ีจ่ายซื้อ (บาท) 

1. รถไถ (ขนาดเล็กแบบเดินตาม) 45,000.-  

2. เครื่องสูบน้ า/ท่อสูบน้ า 10,000.-  

3. สายยางสูบน้ า 2,000.-  

4. เครื่องพ่นยา 2,500.-  

5. เครื่องหว่านปุ๋ย/หวา่นข้าว 2,500.-  
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ล าดับ รายการ ราคาทุน/จ านวนเงินท่ีจ่ายซื้อ (บาท) 

6. เครื่องตัดหญ้า 1,500.-  

7. จอบ/เสียม/มดีหวด/เคียว 1,000.-  

8. อื่นๆ 500.-  

รวม 65,000.-  

 รวมมูลค่าเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร ซึ่งถือเป็นต้นทุนคงท่ี (Fixed Cost) มูลค่ารวมโดยเฉลี่ย เท่ากับ 

65,000 บาท 

 

ข้อมูลด้านปริมาณ 

 จากการศกึษา พบวา่ ในการปลูกข้าว 1 ไร่ จะท าให้ได้ผลผลิตโดยเฉลี่ย 80 ถัง/ไร ่

 

 ข้อมูลด้านรายได้หรือผลตอบแทน 

 จากพื้นท่ีเพาะปลูก 1 ไร่ ท าให้ได้ผลผลิตโดยเฉลี่ย 80 ถัง/ไร่ ราคาขายประมาณ 7,000 บาท/เกวียน หรือราคา

จ าหนา่ยถังละ 70 บาท ดังนัน้ จึงสรุปรายได้/ผลตอบแทนจากการปลูกข้าวบนพืน้ท่ี 1 ไร่ เท่ากับ 5,600 บาท (80 x 70 

= 5,600) 

 

 ข้อมูลด้านก าไร 

 เมื่อน ามาวิเคราะห์หาก าไรส่วนเกิน (Contribution Margin Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เพื่อค านวณหา

ส่วนเกินระหว่างรายได้กับต้นทุนผันแปรท่ีจะไปชดเชยต้นทุนคงท่ีท่ีมีอยู่ และเพื่อน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการ

วเิคราะห์หาจุดคุ้มทุนและวางแผนก าไรในล าดับตอ่ไป 

 จากการค านวณก าไรส่วนเกินรวม (Total Contribution Margin) บนพื้นท่ีเพาะปลูกเฉลี่ย 25 ไร่ จะมกี าไรส่วนเกิน

รวมเท่ากับ 47,000 บาท (ก าไรส่วนเกิน = ยอดขายรวม – ต้นทุนผันแปรรวม) หรือ (25 x 5,600) – (25 x 3,720) 

และเมื่อน ามาพิจารณาต่อหน่วย (ไร่) ก าไรส่วนเกินต่อหน่วย (Unit Contribution Margin) เท่ากับ 1,880 บาท/ไร่ มา

จาก (รายได้ตอ่ไร ่– ตน้ทุนผันแปรตอ่ไร)่ หรอื (5,600 – 3,720 = 1,880) 

 

สรุปคือ ก าไรส่วนเกินรวม เท่ากับ 47,000 บาท 

 ก าไรส่วนเกินต่อหนว่ย เท่ากับ 1,880 บาท/ไร่ 

 

 จากข้อมูลสามารถอธิบายได้วา่ จากพื้นท่ีเพาะปลูก 1 ไร่ ท าให้ได้ผลผลิตข้าว 80 ถัง ราคาจ าหนา่ยถังละ 70 บาท 

(1 เกวียน ราคา 7,000 บาท มี 100 ถัง) ดังนั้น 1 ไร่จะมีรายได้ เท่ากับ 5,600 บาท หรือรายได้พื้นท่ีรวม 25 ไร่ เท่ากับ 

140,000 บาท ในขณะท่ีมีต้นทุนผันแปร จ านวน 3,720 บาท/ไร่ หรือตน้ทุนพืน้ท่ีรวม 25 ไร่ เท่ากับ 93,000 บาท และ

มตีน้ทุนคงท่ีรวม 65,000 บาท 

 สรุปได้ว่าเกษตรกรมีก าไรส่วนเกินจากการปลูกข้าว จ านวน 1,880 บาท/ไร่ หรือ 47,000 บาท/รอบ จ านวนก าไร

ส่วนเกินดังกล่าวนี้ คือส่วนท่ีจะไปชดเชยตน้ทุนคงท่ีท่ีเป็นค่าเคร่ืองมอืและอุปกรณ์ทางการเกษตร จ านวน 65,000 บาท หาก

ก าไรส่วนเกินไปชดเชยตน้ทุนคงท่ีหมดเมื่อใดนัน้คอืก าไรท่ีแท้จริง 
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การใช้ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ และก าไรในการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 

จุดคุ้มทุน (Break – Even Point) และส่วนเกินที่ปลอดภัย 

 จากการแทนค่า เมื่อค านวณหาจุดคุ้มทุนโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ และก าไร พบว่า       

ในพื้นท่ี 25 ไร่ ผลผลิต 80 ถัง/ไร่ ณ จุดขายเฉลี่ยเกวียนละ 7,000 บาท หรือถังละ 70 บาท เกษตรกรต้องปลูกและ

จ าหน่ายข้าวขั้นต่ าให้ได้เงินมาท้ังสิ้น 158,000 บาท ซึ่งจะเป็นจุดท่ีครอบคลุมต้นทุนท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดท้ังท่ีเป็นต้นทุน

คงที่และตน้ทุนผันแปรและส่วนท่ีเกินจึงจะถือเป็นก าไรท่ีแท้จริงหรือท่ีเรียกว่าก าไรส่วนเกินท่ีปลอดภัยนัน้เอง 

 

ผลการวิเคราะหร์ะดบัความคดิเหน็ของเกษตรกรในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับสภาพการปลูกข้าวในปัจจุบนั 

 นอกจากข้อมูลด้านต้นทุน ปริมาณ และการจ าหน่ายแล้ว ยังมีข้อมูลท่ีน่าสนใจอื่น คือ ทุกรอบของการปลูก

ข้าวเกษตรกรจ าเป็นต้องหาแหล่งเงินทุนจากท่ีต่างๆ เนื่องจากมีเงินทุนน้อยไม่ เพียงพอกับทุนท่ีจะต้องใช้ ซึ่งอัตรา

ดอกเบี้ยก็แตกต่างกันไปตามแหล่งเงินทุน นอกจากนี้ในด้านพื้นท่ีการเพาะปลูกพบว่ามีท่ีดินเป็นของตนเองแต่ก็ไม่

เพยีงพอต้องมกีารเชา่ที่เพิ่ม ส่งผลให้มีต้นทุนเพิ่มในเร่ืองของคา่เชา่ แหลง่น้ าอยู่หา่งไกลบางคร้ังต้องสูบน้ า 1 ถึง 2 ตอ่ 

จึงจะถึงท่ีนา และในบางปีฝนแล้วหรือน้ าท่วมก็จะส่งผลเสียหายเพิ่มเติมอีก ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าปัจจุบัน

กระบวนการท านาเปลี่ยนไปเป็นการจ้างแทนการท าเองมากขึ้นส่งผลต่อต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะด้านแรงงาน 

แนน่อนภาพรวมสง่ผลตอ่ต้นทุนท่ีสูงขึ้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับอดตี ในขณะท่ีคุณภาพของขา้วลดลงเนื่องจากมีการใช้

สารเคมีมากขึ้น ด้านการเก็บเกี่ยวรักษาก็ท าได้ยากเพราะค่าความชื้นของข้าวมีมาก ประกอบกับปัจจุบันราคาข้าว

ตกต่ ามากเมื่อเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา ท้ังนี้ตัวเกษตรกรเองต้องการให้มีหน่วยงานมาให้ความรู้และสอนวิธีการท า

นาแบบให้ได้ผลผลิตมากและต้นทุนต่ าลง และปัจจุบันเกษตรกรมีความรู้และเข้าใจค าว่า “Smart Farmer” น้อย และ

ในการศึกษาครัง้นี้ยังพบวา่ เกษตรกรมีการจดบันทึกตน้ทุนท านาในแต่ละรอบและมีการน าข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์

วางแผนการท านาในคร้ังต่อไปอยู่บ้างในบางครอบครัว ซึ่งเป็นสิ่งท่ีด ี

 

อภปิรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัยแล้วพบว่า มีข้อควรน ามาอภิปรายเพิ่มเติม 

ดังนี้ ต้นทุน มีความสัมพันธ์กับปริมาณและก าไรในเชิงตัวเลข แต่ต้องอยู่ภายใต้สมมติฐานท่ีว่ารายได้และต้นทุน

ท้ังหมดมีพฤติกรรมเป็นเส้นตรง กล่าวคือสมมติให้ราคาขายและต้นทุนผันแปรต่อหน่วยคงท่ี รวมถึงต้นทุนคงท่ีคงท่ี

ตลอดการวิเคราะห์ และให้ปริมาณเป็นปัจจัยเดียวท่ีมีผลกระทบต่อต้นทุน จากข้อมูลท่ีศึกษากับเกษตรกร จ านวน 

380 ราย เฉลี่ยพื้นท่ีการเพาะปลูกครัวเรือนละ 25 ไร่ มีต้นทุนผันแปรเฉลี่ยไร่ละ 3,720 บาท ในขณะท่ีมีรายได้จาก

การขายเฉลี่ยไร่ละ 5,600 บาท ท าให้ได้รับก าไรส่วนเกินไร่ละ 1,880 บาท นอกจากต้นทุนแปรแล้วเกษตรกรยังมี

ตน้ทุนคงท่ีคอืคา่จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรอกีเฉลี่ยครัวเรือนละ 65,000 บาท ดังนัน้ หากจะให้ได้รับ

ก าไรท่ีแท้จริงแล้ว รายได้ต้องครอบคลุมต้นทุนคงท่ีท้ังหมดด้วย จึงจะท าให้เป็นก าไรท่ีแท้จริง นอกจากนี้ยังไมร่วมคา่

เช่าพื้นท่ีเพาะปลูกเพราะหากรวมพื้นท่ีเช่าเพาะปลูกก็จะท าให้มีต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นอีกตามข้อมูลท่ีแสดงข้างต้น ท้ังนี้ 

การศึกษาในคร้ังนี้ผลลัพธ์เชิงตัวเลขสอดคล้องใกล้เคียงกับ ภานุพงศ์ ลานุช (2559) ท่ีได้ศึกษาการวิเคราะห์

เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตข้าว กรรีศึกษาเกษตรกรผู้เช่าท่ีดินกับเกษตรกรเจ้าของท่ีดิน ในพื้นท่ี 

ต าบลพระอาจารย์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ท่ีพบว่า ต้นทุนท้ังหมดในการลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกร

เจ้าของท่ีดนิเฉลี่ยไร่ละ 4,826.01 บาท ประกอบด้วยต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 3,840.12 บาท และตน้ทุนคงท่ีเฉลี่ย 985.89 

บาท และเกษตรกรผู้เช่าท่ีดินต้นทุนท้ังหมดในการลงทุนปลูกข้าวเฉลี่ยไร่ละ 5,191.49 บาท ประกอบด้วยต้นทุนผัน
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แปรเฉลี่ย 3,616.61 บาท และตน้ทุนคงท่ีเฉลี่ย 1.574.88 บาท ผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกรเจ้าของ

ท่ีดินเฉลี่ยไร่ละ 8,353.83 บาท ก าไรสุทธิไร่ละ 3,527.82 บาท ผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกรผู้เชา่

ท่ีดนิเฉลี่ยไร่ละ 8,402.40 บาท ก าไรสุทธิไรล่ะ 3,210.91 บาท  

 จากพื้นท่ี 25 ไร่ เกษตรกรต้องปลูกและขายข้าวให้ได้เงินมาท้ังสิ้น 158,000 บาท หรือ 22.57 เกวียน และ

จ าหนา่ยในราคาเกวยีนละ 7,000 บาท จึงจะคุ้มทุนพอด ีและตอ้งขายให้ได้มากกว่า 158,000 บาท หรือ 22.57 เกวียน 

จึงจะเป็นก าไรส่วนเกินท่ีปลอดภัย (ก าไรท่ีแท้จริง) แต่จากข้อมูลพบวา่เกษตรกรปลูกและจ าหนา่ยมกี าไรส่วนเกินแต่ยัง

ไม่ครอบคลุมต้นทุนคงท่ีท่ีมีอยูท้ั่งหมด ดังนั้น ต้องเพิ่มปริมารผลผลิตให้ได้มากกว่าไร่ละ 80 ถัง หรือต้องพยายามลด

ตน้ทุนผันแปรลงก็จะท าให้มีก าไรส่วนเกินมากขึ้นเพื่อไปชดเชยตน้ทุนคงท่ีท่ีมีอยูใ่ห้น้อยลงหรือหมดไป  

 

ข้อเสนอแนะ  

ผลจากการศึกษาวิจัย พบว่า  การปลูกและจ าหน่ายข้าวของเกษตรกรในปัจจุบัน ปัจจัยด้านต้นทุนมี

ความส าคัญต่อรายได้หรือผลตอบแทนท่ีจะได้รับอย่างมนีัยส าคัญ ส่วนส าคัญจากการวจิัยพบวา่ ปัจจุบันวถิีการท านา

เปลี่ยนไป เป็นการจัดการนามากกว่าการท าเองเช่นอดีต จึงส่งผลต่อต้นทุนท่ีมากขึ้น ร่วมกับปัจจัยอื่นๆ เช่น ความ

ออ่นแอต่อโรคพชืจงึต้องใช้สารเคมเีพิ่มมากขึ้น และสิ่งท่ีน่าเสียดายอีกประการส าคัญคือความร่วมมือกันในชุมชนท่ีใน

อดตีเคยร่วมแรงกันสับเปลี่ยนหมุนเวียนชว่ยกัน ส่งผลให้เกิดความรักความสามัคคี ประเพณี และกิจกรรมในชุมชนสิ่ง

เหลา่นีไ้ด้จางหายไป 

 เกษตรกรต้องรู้ต้นทุน ต้องรู้จุดคุ้มทุน (Break-even unit sales volume) อย่างน้อยเพื่อให้ทราบว่าการปลูก

และขายต้องให้ได้เท่าไรจึงจะไม่ขาดทุน อย่างน้อยท่ีสุดเมื่อทราบข้อมูลแล้วก็สามารถน าข้อมูลนั้นมาใช้ประโยชน์ใน

การตัดสินใจเชิงบริหารท่ีมีประสิทธิภาพได้ เช่น การพยายามลดต้นทุนท่ีไม่เป็นออกไปโดยเฉพาะต้นทนผันแปรท่ี

สามารถควบคุมได้ ก็จะท าให้ต้นทุนลดลง (Cost) เมื่อต้นทุนลดลงผลตอบแทน (Benefit) ก็จะมากขึ้น เนื่องจาก

เกษตรกรไม่สามารถควบคุมรายได้ได้ กล่าวคือ ปัจจัยด้านราคาขึ้นอยู่กับกลไกการตลาดท่ีเกษตรกรไม่สามารถ

ก าหนดเองได้ การวิเคราะห์และพิจารณาเฉพาะก าไรส่วนเกิน (Contribution Margin) ยังไม่เพียงพอเพราะครอบคลุม

เฉพาะต้นทุนผันแปรท่ีเกิดขึ้นในแต่ละรอบการปลูกเท่านัน้ แตเ่กษตรกรยังมตีน้ทุนท่ีจ่ายซื้อพวกเคร่ืองมอืและอุปกรณ์

ทางการเกษตรอีกมาก ดังนั้น ก าไรท่ีแท้จริงคือต้องครบคลุมต้นทุนท่ีเกิดขึ้นท้ังหมด แต่อาจไม่สามารถท าได้ในรอบ

การปลูกคร้ังเดียว แต่เกษตรกรก็ควรต้องทราบ เพราะก าไรส่วนเกินครอบคลุมต้นทุนท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดเมื่อใดนั้น

หมายถงึก าไรท่ีแท้จริง หรือท่ีเรียกว่าส่วนเกินท่ีปลอดภัยนัน้เอง 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 ศึกษาและจ าแนกประเภทการปลูกข้าวเพิ่มเติมจะท าให้เห็นความแตกต่างเพิ่มมากขึ้น หรือมีการน าค่าเช่าที่

นามาร่วมในการวิเคราะห์พิจารณาเพิ่มเติมแยกให้เห็นความแตกต่างระหว่างพื้นท่ีตนเองและพื้นท่ีเช่าก็จะสะท้อน

ต้นทุนท่ีแท้จริงได้มากขึ้น และควรพิจารณาตัวท่ีเป็นปัจจัยร่วมในการท าให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นเพื่อเสนอแนะเป็นแนวทาง

ให้กับเกษตรหรือผู้ท่ีสนใจได้ทราบ 
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ประเด็นดังต่อไปนี้  1)การพัฒนาองคก์ารท่ีย่ังยนื 2) ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงองคก์าร (Changing Organization Theory) 
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ขององค์การ (Strength-Based Management Organization) ผลการศึกษาพบวา่ การพัฒนาองคก์ารท่ีย่ังยนืน้ันจะต้อง
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จากการพัฒนาองค์การเชงิบวก (Innovation-inspired Change in Positive Organization Development) ได้แก่ สุนทรียะ

แห่งการแสวงหา (Appreciative Inquiry: AI) ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการสุนทรียะแห่งการแสวงหา (Appreciated 

Inquiry Process) 4 ขั้นตอน  คือ (1) กระบวนการการสร้างสุนทรียะแห่งการแสวงหา (2) กระบวนการสร้างฝัน (3) 

กระบวนการออกแบบและ (4) กระบวนการลงมือท า  นอกจากนี้แล้วยังพบว่าการพัฒนาองค์การเชิงบวกเพื่อการ
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ท างานที่ดี การจ้างงานท่ีชาญฉลาด การฟัง มสี่วนร่วม การให้รางวัล ววิัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง และการสร้าง

วัฒนธรรมเชงิบวกในองค์การ 
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ABSTRACT 

 This article aims to studied the Positive Organization Development: Change for sustainable organizational. 

The author has studied and summarized the source of theory and information from national levels and related 

documents under the themes 1 )  Sustainable Organization 2) Changing Organization Theory 3) Paradigm Shift 4) 

Innovation-inspired Change in Positive Organization Development 5) Appreciative Inquiry: AI 6) Strength-Based 

Management Organization. The studied found that sustainable organization development requires organizational 

change theory for paradigm shift in organization. And use Innovation-inspired Change in Positive Organization 

Development are Appreciative Inquiry (AI) inclusive appreciated Inquiry Process with (1) Appreciative Inquiry (2) 

Dream Imagining (3) Design Innovating and (4) Destiny Delivering. In addition, in the development of positive 

organizations for sustainable development, it also consists of 7 ways to building a positive work culture are (1 ) 

Start by Defining your Legacy (2) Smart Hiring (3) Listen (4) Engage (5) Reward (6) Evolve and Change and (7) 

Institutionalize the Culture 

 

Keywords: Sustainable organizational development / Positive Organization / Innovation / inspired Development / 

                 Strength-Based Management Organization 

 

บทน า 

 การพัฒนาองค์กร (Organization Development: OD) มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอยา่งมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงท่ีเรียกว่า การปฏิวัติจุดแข็งในด้านการบริหารองค์การ (The Strengths 

Revolution in Organization)  อันได้แก่ การเปลี่ยนแปลงไปตามกระบวนทัศน์ การแทรกซึมในด้านการเปลี่ยนแปลง

องค์กรและนวัตกรรมทางสังคม และแนวคิดใหม่ท่ีน่าจับตามองในการพลิกโฉมองค์การ คือการพัฒนาองค์กรในเชิง

บวก โดยการใช้นวัตกรรมการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาองค์การเชิงบวกสู่การพัฒนาท่ีองค์กรท่ียั่งยืน ซึ่ง

ประกอบด้วยการใชน้วัตกรรมการสร้างแรงบันดาลใจจากการพัฒนาองคก์รเชงิบวก  (Innovation-Inspired Change in 

Positive Organization Development) สุนทรียะแห่งการแสวงหา (Appreciative Inquiry: AI)การบริหารจุดแข็งของ

องคก์าร (Strength-Based Management) ผ่านทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง 

 องค์กรในปัจจุบันเผชิญกับความท้าทายท่ามกลางความสลับซับซ้อนของสังคมโลกมากยิ่งขึ้นตาม การ

เปลี่ยนแปลงท่ีไม่หยุดนิ่ง  ตามกระแสโลกาภิวัตน์ท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นพลวัต วงกว้างและมีแนวโน้มท่ีจะทวี

ความรุนแรงยิ่งขึน้ในอนาคต อันจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้านในอัตราเร่งท่ีรุนแรง ขาดความสอดคลอ้ง ขาด

ความสมดุล ไม่เป็นระบบ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการด าเนนิงานและความยั่งยืนขององค์การในระยะยาว ด้วยเหตุนี้จึง

ตอ้งมีการพัฒนาองค์การท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เพื่อความย่ังยนืขององคก์ารท่ีถาวรต่อไป  

 ดังนั้นการพัฒนาองค์การเชิงบวก จึงเป็นแนวคิดหนึ่งเพื่อการพัฒนาองค์การสู่ความยั่งยืน เป็นการสร้าง

นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การตามพลวัตของการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และมีความสุขในทุกๆ การ
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เปลี่ยนแปลง  และมองหาจุดแข็งในองค์การเพื่อสร้างพลังบวกในการสร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนไปสู่

ความส าเร็จอยา่งยั่งยืน   

 

1. แนวคิดในการพัฒนาองค์การที่ย่ังยนื  

1.1 ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงองค์กร (Changing Organization Theory) 

 David และ Lindsey (David and Lindsey. 2012: 1  -  4)  ได้กล่าวไว้ว่า การท่ีจะสร้างสิ่งใหม่ๆ ถือได้ว่า

เป็นภารกิจท่ีแตกตา่งจากเดิม ซึ่งในขณะนี้คนท่ัวโลกได้ให้ความสนใจกับกระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีมีความรุนแรงมาก

ขึ้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อพัฒนาองค์การ (Organization Development: OD) 

ท าให้เกิดการเรียกร้องให้มีการแทรกแซงจากองค์การ หน่วยงานภายนอก ตลอดจนการขยายภารกิจไปสู่การปฏิรูป

องค์การ  ซึ่งแตกต่างไปจากทฤษฎกีารเปลี่ยนแปลงดั้งเดิมท่ีไม่เน้นการแทรกแซงจากองค์กรภายนอก ซึ่งแนวคิดเพื่อ

การเปลี่ยนแปลงนี้ได้น าจุดแข็งมาสร้างเป็นนวัตกรรมเชงิบวก เพื่อเปลี่ยนค่านยิมในองค์การ ท้ังในเร่ืองของการค้นหา

ท่ีเรียกว่าการสร้างสุนทรียะแห่งการแสวงหา ความร่วมมือในองค์การ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง การสร้างข้อตกลง

เชงิบวกล้วนแต่เป็นพืน้ฐานของการพัฒนาองค์การอยา่งยั่งยืนท้ังสิ้น   

 ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงองค์กรของ Kurt Lewin  (1957);  Douglas McGregor  (1960); Herb Shepard 

(1970);  Ed Schein  (1992)  และ Warren Bennis (1971) ท่ีมีความคิดเห็นสอดคล้องว่าคุณลักษณะเชิงบวกล้วนเป็น

จุดเร่ิมต้นท่ีมีความส าคัญต่อการสร้างแรงบันดาลใจสู่การเปลี่ยนแปลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นเหตุการณ์ท่ี

เกิดขึ้นอย่างมีล าดับและมีขั้นตอน สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะยอมรับถึงความจ าเป็น (Unfreezing) 

ระยะด าเนินการเปลี่ยนแปลง (Changing) และระยะรักษาสภาพใหมใ่ห้อยูก่ับองค์การได้อยา่งถาวร (Refreezing)   

  การสร้างนวัตกรรมการสร้างแรงบันดาลใจ ในการพัฒนาองค์การเชงิบวก ได้มีการปรับปรุงมาจากทฤษฎี

การเปลี่ยนแปลงองค์การแบบดั้งเดิม โดยน ามาสรา้งเป็นนวัตกรรมในการเปลี่ยนแปลงโดยมหีลักอยู ่5 ประการ ได้แก่ 

1) การเป็นผู้แสวงหา 2)  การขยายจุดแข็ง  3) การสร้างพลังเชิงบวก  4)  การสร้างจุดแข็งให้มากกว่าท่ีเป็น  และ  5)  

การสร้างอาณาจักรแหง่ความแข็งแกร่ง  เพื่อเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาองค์การให้ย่ังยนืต่อไป 

1.2 การเปลี่ยนกระบวนทัศน์  

 การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) คือ การเปลี่ยนแปลงความรู้และวิธีคิดแบบใหม่ ท่ีหักล้าง

รวมท้ังการท้าทายกระบวนทัศน์เก่า จนกระท่ังกระบวนทัศน์เดิมไม่มีพลังในการอธิบายหรือแก้ปัญหาได้ ซึ่งหมายถึง

วิธีคิด วิธีปฏิบัติ วิธีให้คุณค่า และตั้งอยู่บนฐานการมองโลกแห่งความเป็นจริง การปรับกระบวนทัศน์ จึงเป็นการ

ปรับเปลี่ยนวธีิการมอง วธีิการคดิ วธีิการปฏบัิตเิสียใหม ่เป็นการแหวกวงลอ้มหรือกรอบการท างาน ไปสู่ความเป็นเลิศ

และทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือพูดง่ายๆ ก็คือ “คิดใหม่ ท าใหม่ ให้ดีกว่าเก่า” ซึ่งจะเป็นการแทรกซึมในด้าน การ

เปลี่ยนแปลงองค์การและนวัตกรรมทางสังคมได้ เป็นต้น 

การเปลี่ยนแปลงเร่ืองต่างๆ ในการท างานหรือในเชิงธุรกิจขององค์การหรือหน่วยงานต่างๆ  ย่อมมีอยู่

เสมอท้ังท่ีเปลี่ยนเพื่อการแก้ปัญหา หรือการเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาองค์การท่ีดี หากแต่ส่วนใหญ่ท่ีท ากันนั้น มิใช่การ

เปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  แต่ในการปรับเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาท่ีแท้จริงต้องเร่ิมท่ีการเปลี่ยนแปลง
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กระบวนทัศน์ในการคิดเชิงกลยุทธ์ (Paradigm  Shift) ท่ีมิใช่เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงเฉพาะวิธีการ เช่น  การเปลี่ยน

เทคนิค  การเปลี่ยนวธีิการแก้ปัญหา  การตลาด แตจ่ะหมายถงึการเปลี่ยนแปลงวธีิการคดิ  เป็นวธีิการคดิเชงิบวกเพื่อ

เสริมสร้างพลังบวกในองค์การ  เป็นต้น  ดังนั้นในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์นี้ เราจะต้องเรียนรู้ถึงการปรับวิสัยทัศน์  

การเปลี่ยนมุมมอง วธีิการคดิแบบตา่งๆ การปรับวธีิในการปฏบัิต ิการปรับกระบวนการบริหารจัดการ ตลอดจน   การ

ปรับวัฒนธรรมในการปฏบัิตงิานเพื่อการเปลี่ยนแปลงท่ีดกีว่าเดิม   

 

2. การใช้นวัตกรรมในการสร้างแรงบันดาลใจจากการพัฒนาองค์การเชิงบวก (Innovation-inspired Change 

in Positive Organization Development) 

 แนวคิดใหม่ท่ีได้รับความสนใจจากนักวิชาการด้านการพัฒนาองค์การ (Organization Development: OD) 

เป็นอย่างมากในปัจจุบันคือ สุนทรียะแห่งการแสวงหา (Appreciative Inquiry: AI) ซึ่งมีพัฒนาการขององค์ความรู้ใน

ช่วงเวลาท่ีใกล้เคียงกันกับแนวทางศึกษาวิจัยทางจิตวิทยา เชิงบวก (Positive Psychology) ท่ีเน้นการพัฒนาจุดแข็ง 

(Strengths) ของมนุษยม์ากกวา่การมองหาจุดอ่อน (Weakness) เพื่อแกไ้ขปัญหา เมื่อวิเคราะห์แนวคิดจติวทิยาเชงิบวก

นี้แล้วจะเห็นความสอดคล้องกันอย่างมากกับแนวคิดของสุนทรียะแห่งการแสวงหา เรียกว่าไปในทิศทางเดียวกันได้

อย่างชัดเจน  (David and Linsey, 2012: 2) 

 การใช้นวัตกรรมในการสร้างแรงบันดาลใจจากการพัฒนาองค์การเชิงบวก มีหลักการท่ีจะท าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงอยา่งยั่งยืนได้น้ัน มเีงื่อนไขว่าต้องอยู่บนพืน้ฐานของการคดิบวก มองทางบวก มอีารมณด์ี มคีวามสัมพันธ์

ท่ีดี มีความรู้สึกท่ีดีและสนุกสนานกับการเปลี่ยนแปลงอย่างกระตือรือร้นและเร่งด่วน มีความพร้อมกับการ

เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  ขณะเดียวกันก็มีความสุขสนุกสนานในการมองบวก มีอารมณ์ท่ีดี ซึ่งมีส่วนส าคัญเป็น อย่าง

มากต่อการท างานและการเติบโต  ขององค์การ กล่าวคือ  เมื่อเรามีความสุข  เราจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่าง

สร้างสรรค์  แมว้า่ปัญหานั้นจะหนักหนาสาหัสเพียงใดก็ตาม เราย่อมกระท าได้อย่างมคีวามสุขเชน่กัน 

ในการใช้นวัตกรรมเพื่อการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาองค์การเชิงบวกนั้น (Coopperrider and 

Whitney, 1999)  กล่าวคือ จะเป็นหลักการพื้นฐานท่ีอยู่เบื้องหลังของแนวคิด สุนทรียะแห่งการแสวงหาท้ังหมด ซึ่ง

หลักการนั้นก็คือ เราก าหนดชะตากรรมเราเองได้ เราสร้าง และร่วมหาหนทางใหม่ให้ตนเองได้เสมอ  ไม่ยึดติดกับ     

วังวนเดิมๆ ท่ีเคยถอืปฏบัิตสิบืตอ่เนื่องกันมา 

 2.1 สุนทรียะแห่งการแสวงหา (Appreciative Inquiry: AI)  

 สุนทรียะแห่งการแสวงหา (Appreciative Inquiry: AI) เป็นกระบวนการศึกษา การค้นหาสิ่งท่ีดีท่ีสุดในตัวเอง 

บุคคล หรือองค์การร่วมกัน รวมท้ังเป็นการค้นหาปัจจัยหรือนวัตกรรมท่ีส่งผลให้ตัวเองหรือองค์การประสบ

ความส าเร็จ ตลอดจนส่งเสริมให้องค์การก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง กล่าวได้ว่าสุนทรียะแห่งการแสวงหาเป็น

โครงสร้างรากฐานทางสังคมท่ีน าไปสู่หลักรากฐานของ “หลักการผู้สร้าง” ท่ีเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง    

การเสาะแสวงหากับการก่อสร้างทางสังคมพร้อมๆ กันตามความเป็นจริงท่ีซับซ้อนของมนุษย์ (Cooperrider and 

Avital, 2003; Gergen, 1994) ตั้งแต่การท าความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลง ท่ีส่งผลผลกระทบต่อองค์การในทุกมิติ 

พฤติกรรมองค์การ ความเบ่ือหน่ายในองค์การ การมีส่วนร่วมในองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในประเด็น
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พฤติกรรมการสอบถาม การเสาะแสวงหาจุดดี จุดเด่นขององค์การ  แรงบันดาลใจ ความหวัง หรือแม้กระท่ัง

การศึกษาความสุขในองค์การอีกดว้ย  

 อย่างไรก็ตามสุนทรียะแห่งการแสวงหา เป็นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาองค์การท่ีเร่ิมตั้งแต่การตั้งค าถามใน

ภาพรวมขององคก์าร ซึ่งตอ้งเปลี่ยนมุมมองวา่  “ปัญหาทุกปัญหายอ่มแก้ไขได้เสมอ”  โดยเฉพาะการสังเกตของ  อับ

ราฮัม  มาสโลวว์า่ (1998)  “ท าสิ่งท่ีเป็นดั่งเหล็กกล้าให้เหลอืเพยีงปลายเล็บท่ีบางเบา” นั่นหมายความว่ามองปัญหาท่ี

หนักหน่วงให้เป็นเร่ืองเล็กน้อยท่ีสามารถแก้ไขได้  ทัง้นี้คนในองค์การจะตอ้งท าการค้นหา  วิเคราะห์ และท าการแก้ไข

ปัญหาในองค์การร่วมกัน ข้อพึงระวังเกี่ยวกับช่องว่างของการวิเคราะห์ข้อมูล  การวินิจฉัยขององค์การ รากเหง้าท่ี

แท้จริงของความล้มเหลว  แรงต้านทานในองค์การ  การละลายพฤติกรรมองค์การ รวมถึงการวเิคราะห์ความต้องการ 

การวิเคราะห์ภัยคุกคาม ปัจจัยเหล่านี้ล้วนจ าเป็นในการพัฒนาองค์การเชิงบวก ท่ีเราจะต้องน ามาวิเคราะห์อย่างรอบ

ด้านเพื่อให้ตกผลึกการรู้จริงรู้แท้ขององค์การ  ซึ่งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อสร้างจุดแข็งให้กับองค์การท่ีส าคัญ

อกีประการหนึ่ง 

 2.2 กระบวนการสุนทรียะแห่งการแสวงหา (Appreciated Inquiry Process) 

 กระบวนการสุนทรียะแห่งการแสวงหา  เป็นกระบวนการท่ีขับเคลื่อนให้เกิดการถามค าถามในเชงิบวกแบบไม่

มีเงื่อนไขใดๆ ซึ่งอาจเร่ิมต้นกับคนตัง้แตไ่ม่กี่คน ไปจนถึงเป็นล้านคน ในกระบวนการการท าสุนทรียะแห่งการแสวงหา 

จะเปิดโอกาสให้กับจินตนาการเพื่อน าไปสร้างนวัตกรรม แทนท่ีจะเป็นความคิดด้านลบ หรือ การวิพากษ์วิจารณ์ 

สุนทรียะแห่งการแสวงหายนือยู่บนสมมติฐานท่ีว่าในทุกระบบล้วนแล้วแตม่ีเร่ืองราวดา้นบวกท่ีสร้างแรงบันดาลใจท่ียัง

ไม่มีใครน ามาขยายผลและมีจ านวนมากพอ เราสามารถเชื่อมโยงการค้นพบด้านบวกนี้เข้ากับเร่ืองใดก็ได้  วงจร

สุนทรียะแห่งการแสวงหาสามารถประยุกต์ใช้ได้กับการสนทนาแบบเร็วๆ หรือสั้นๆ กับเพื่อน หรือน ามาใช้เป็น

กระบวนการเปลี่ยนแปลงในระดับองค์การก็ได้ วงจรสุนทรียะแห่งการแสวงหาจะเร่ิมจากการค้นหาประสบการณ์ท่ีดี

ท่ีสุด (Peak Experience) สิ่งท่ีประสบความส าเร็จมากท่ีสุด จากนั้นเอาประสบการณ์ท่ีได้ไปสานตอ่เป็นความฝัน สร้าง

จินตนาการหรือวิสัยทัศน์ (Dream) วางแผนท าให้วิสัยทัศน์นั้นเป็นจริง (Design) และเร่ิมต้นด้วยการลงมือกระท า 

(Destiny) 

 David และ Lindsey (David and Lindsey. 2012: 38 - 40) ได้อธิบายแนวคิดในการพัฒนาองค์การเชิงบวก

ด้วยกระบวนการสุนทรียะแห่งการแสวงหาวา่มีท้ังหมด 4 ขั้นตอน ดังแสดงในภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงกระบวนสุนทรียะแห่งการแสวงหา  (Appreciated Inquiry  Process) 

ที่มา: David และ Lindsey (2012 ,p 39) 
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 จากรูปสามารถอธิบายได้ดังนี ้

 1) กระบวนการการสร้างสุนทรียะแห่งการแสวงหา (Appreciative Inquiry)   

 กระบวนการการสร้างสุนทรียะแห่งการแสวงหา เป็นการส ารวจประเด็นต่างๆ ที่เห็นว่าเป็นปัจจัยแห่ง

ความส าเร็จท่ีผ่านมาหรือมีอะไรท่ีเป็นสิ่งท่ีดีท่ีสุดของบุคคลหรือองค์การ สิ่งท่ีประสบความส าเร็จ  ในประเด็นเหล่านี้

สะท้อนปัจจัยแห่งความส าเร็จร่วมกันขององค์การ หรือเป็น แก่นกลางแห่งความส าเร็จ (Positive Core) เป็น การ

ร่วมมือกันค้นหาปัญหาหรือสิ่งท่ีจะตอ้งพัฒนาอย่างกวา้งขวาง เพื่อจะเห็นได้ว่าอะไรดีท่ีสุดและอะไรได้เกิดขึน้มาแล้ว 

รวมท้ังในขั้นตอนนี้อาจจะใช้เร่ืองของการพรรณนาหรือการวาดผังแก่นกลางแห่งความส าเร็จทางด้านบวกของ

องคก์าร มกีารแบ่งปันองค์ความรู้หรือเร่ืองราวดีๆ ตลอดจนวธีิการปฏบัิตท่ีิเป็นเลิศท่ีเป็นแบบอยา่งที่ดี หรือแมแ้ตอ่งค์

ความรู้ใหม่ๆ ท่ีเกิดในองค์การ โดยมีการน าสิ่งท่ีดีๆ ท้ังหลายเหล่านี้มาขยายผล พูดคุยกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

อย่างแพร่หลาย และแพร่กระจายไปท้ังองค์การ เป็นต้น 

2) กระบวนการสร้างฝัน (Dream Imagining)   

กระบวนการสร้างฝัน เป็นการสร้างสรรค์เพื่อการส ารวจสภาพการณ์ในอนาคตท่ีอาจจะเป็นไปได้หรือเกิด

ขึ้นมาได้ ถ้าความส าเร็จนั้นมีร่วมกันท่ีมาจากแก่นกลางแห่งความส าเร็จ (Positive Core) นั้นจะได้รับการแพร่กระจาย

ไปท่ัวท้ังระบบหรือท้ังองค์การ  เป็นการส ารวจว่าจะเป็นอะไรได้บ้าง ในขั้นนี้ทุกคนในองค์การจะต้องร่วมกันค้นหา

ความหวังและความฝันในการท างานภายในองค์การ โดยใช้จินตนาการร่วมกันอย่างไร้ขอบเขต น ามาสร้างเป็นภาพ

นมิติ ภาพในใจ(Image)แห่งความเป็นไปได้ท่ีอยูบ่นพืน้ฐานที่เกิดจากค้นพบสิ่งดีๆ ในองค์การของตนเองได้ 

 3) กระบวนการออกแบบ (Design Innovating)  

กระบวนการออกแบบ เป็นการจัดระเบียบระบบหรือองค์การในเชิงออกแบบสถาปัตยกรรม ให้เห็ น

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบแตล่ะส่วนของระบบในการท างานมุ่งสูก่ารสร้างความฝันโดยวางพื้นฐานอยูก่ับแก่น

กลางความส าเร็จ (Positive Core) ในขั้นนี้คือการพัฒนาแนวทางด้วยการน าเสนอโดยผู้ท างานในแต่ละส่วนว่าลักษณะ

การท างานควรเป็นอย่างไร  จะออกแบบอย่างไรหรือสภาพการณ์ท่ีควรจะเป็น (What should be) จึงจะท างานหรือท า

สิ่งท่ีอยู่ในอุดมคติ หรือสิ่งท่ีฝัน ให้ได้บรรลุเป้าหมาย ผ่านกระบวนการในการตัดสินใจ และในการร่วมแรงร่วมใจของ

ทุกคนในองค์การ 

4) กระบวนการลงมอืท า (Destiny Delivering)   

กระบวนการ การลงมือท านี้ เป็นขั้นตอนของการท าให้เป็นจริงตามท่ีได้ออกแบบไว้ในขั้นตอนข้างต้น  ท า

อย่างไรเพื่อให้มีการเสริมพลังแห่งการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลง  ท าให้เกิดเป็นรูปธรรม พร้อมท้ังมีแผนการ

สนับสนุนด้วยทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้บรรลุความฝันท่ีต่อยอดมาจากแก่นกลางแห่งความส าเร็จ (Positive Core) กล่าว

ง่ายๆ วา่ มกีารแบ่งว่าใครจะรับผิดชอบอะไรบ้าง ใครจะมีส่วนร่วมในทรัพยากรสว่นไหน อะไรบ้าง ซึ่งเป็นการกระท าท่ี

ได้ออกแบบไว้แล้ว สู่การน าเอาแผนไปปฏิบัติ และศึกษาสภาพการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นตามการท างานและตามแผนว่ามีผล

เป็นอยา่งไร 

 ในขัน้ตอนนี้จะสร้างกิจกรรมท่ีปรากฏขึน้มาในความคิด ท่ีสนับสนุนการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม ผลจะเป็น

อะไร ขึ้นอยู่กับความทุ่มเทของบุคลากรและองคก์าร และเป้าหมายท่ีดท่ีีชัดเจนท่ีจะรว่มกันเดินไปข้างหนา้ 
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 สรุปได้ว่า การคน้หาและการให้ความส าคัญกับการสร้างแรงบันดาลใจเชงิบวกท่ีเกิดจากการสร้างค าถามเชงิ

บวก เพื่อน าไปสู่การสรรค์สร้างจุดแข็งขององค์การ  ตลอดจนได้ขยายไปสู่การสร้างจินตนาการท่ีวางไว้ สู่การ

ออกแบบและการลงมือปฏิบัติเพื่อท าให้ความฝันบรรลุเป้าหมาย สุนทรียะแห่งการแสวงหานี้เป็นอีกแนวคิดหนึ่งของ

การสร้างองค์การเชิงบวกเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยอาศัยความเชื่อท่ีว่า ทุกคน ทุกระบบ ทุกสิ่งแวดล้อม มีสิ่งท่ีดีๆ 

อยู่เสมอ เพียงแค่เราต้องเสาะแสวงหาเร่ืองดีๆ แล้วเราเอาเร่ืองดีๆ เหล่านี้ไปขยายผลให้มีแต่สิ่งดีๆ เกิดขึ้น  สิ่งต่างๆ 

เหล่านี้จะสร้างแรงบันดาลใจเชิงบวกให้เกิดขึ้นในองค์การ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง หากเรามองหาแต่สิ่งดีๆ ก็จะมีสิ่งดีๆ  

เข้ามาหาเรา หรือเข้ามาหาองค์การเชน่เดียวกัน 

 

3. การบริหารจุดแข็งขององค์การ (Strength-Based Management Organization) 

 Marcus (2007) และ Drucker (1966) ได้เป็นผู้เสนอคนแรกๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารโดย Cooperrider 

และ Suresh Srivastva (1987)  ซึ่งได้กล่าวถึงสุนทรียะแห่งการแสวงหา  หรือท่ีเรียกว่า Appreciative Inquiry ว่าเป็น

การเปลี่ยนเขตข้อมูลของการจัดการเปลี่ยนแปลง Buckingham กับ Donald Clifton (Buckingham and Clifton. 2001) 

ได้ท าการศกึษาเพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังของการปฏิวัตจิุดแข็ง  เพื่อท าให้พนักงานมสี่วนร่วมในการผลิตและมีส่วนร่วม

ในการเป็นคู่ค้าและเป็นพนักงานท่ีมีความกระตอืรือร้น  ท่ีจะท าตัวเหมือนเจ้าของธุรกิจเอง ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับค า

วา่ Engagement ซึ่งพนักงานในองคก์ารจะรูส้ึกผูกพันกับองค์การ ค าว่าผูกพัน (Engage) นัน้ กินความหมายลกึซึง้มาก 

มันไม่ใชแ่ค่เพยีงอยากอยูก่ับองค์การเท่านัน้ มันยังหมายความรวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านผลงานให้เกิดขึ้นกับ

องค์การด้วย ดังนั้นถ้าพนักงานคนใดมีความรู้สึกผูกพันกับองค์การตามความหมายของ Engagement นั้น จะต้องเป็น

พนักงานท่ีทุ่มเทแรงกายแรงใจ เพื่อสร้างผลงานท่ีดีเยี่ยมให้กับองค์การด้วย คือ ไม่ใช่อยู่ไปวันๆ แล้วบอกว่ารัก

องค์การ รู้สึกดีกับองค์การ ก็เลยไม่อยากไปไหน แต่ก็ไม่สร้างผลงานใดๆ ท่ีดีขึ้นด้วย อย่างหลังนี่ไม่ใช่  Engagement 

ดังนัน้ผู้บริหารหลายคนก็เข้าใจวา่ Engagement นัน้ ถ้าพนักงานรู้สกึพอใจ และอยากอยูก่ับองค์การก็ถือวา่พนักงานมี

ความรู้สึกผูกพันแล้ว มีหน่วยงานบางแห่งจ้างท่ีปรึกษาไปช่วยศึกษาเร่ืองความผูกพันของพนักงานในองค์การ ที่

ปรึกษาเองก็พบว่า คะแนนความผูกพันท่ีออกมานั้น ต่ ากว่ามาตรฐาน พอไปรายงานให้กับผู้บริหาร ผู้บริหารก็ไม่เชื่อ 

เพราะเขารู้สึกว่า ท่ีเขาสัมผัสกับพนักงานนั้น พนักงานเองก็ไม่ค่อยลาออก และก็อยู่กับบริษัทกันมายาวนานมาก 

ดังนัน้เขาเองก็ไมเ่ชื่อว่าคะแนนจะต่ ากว่ามาตรฐาน แตจ่รงิๆ แลว้ท่ีปรึกษาไมไ่ด้ศึกษาเร่ืองอัตราการลาออก เขาศกึษา

ลึกกันลงไปอีกวา่ พนักงานรูส้ึกอยา่งไร พนักงานยนิดท่ีีจะทุม่เทสร้างผลงานจริงหรือไม ่ผลท่ีออกมาก็คือ พนักงานยัง

อยากอยู่ท างานต่อไป เพราะองค์การมีความมั่นคง ไม่มีทางเจ๊งได้เลย เงินเดือนอาจจะไม่ได้มากมาย แต่สวัสดิการดี

มาก แต่สิ่งท่ีพนักงานกว่า 70% ตอบเหมือนกันก็คือ อยากอยู่ไปเร่ือยๆ แบบนี้ ท างานตามท่ีได้รับมอบหมาย แต่ไม่

อยากทุ่มเทมากมาย เพราะท าไปก็ไม่ค่อยได้อะไรขึ้นมา ถามว่าอยากลาออกไหมกว่า 75% ก็ตอบว่าอยากไปนะ แต่

กลัววา่ที่อื่นจะไมด่ีเท่านี้ และกลัวจะตอ้งเหนื่อยกับการท างานใหม ่ดังนั้นอยูท่ี่น่ีก็ไม่มอีะไรตอ้งเหนื่อยแลว้ ดังนัน้การท่ี

องคก์ารอยากให้พนักงานรู้สกึผูกพันกับองคก์ารนัน้ องคก์ารจะต้องท าให้พนักงานอยากสรา้งผลงาน อยากเพิ่มมูลค่า

ในผลงานของตนเอง และท าให้องค์กรเจริญขึ้นเร่ือยๆ พูดง่ายๆ ว่าพนักงานท่ีมีความรู้สึกผูกพันกับองค์การจะต้องมี

ลักษณะท่ีพนักงานต้องพูดถึงองค์การในแง่ดี เวลามีคนถามถึงท้ังตอ่หน้าและลับหลัง ไม่นินทาองค์การ และผู้บริหาร
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ของตนเองในทางเสียหาย พนักงานมีความรู้สึกอยากอยู่ท างานกับองค์การ และพร้อมท่ีจะแนะน าคนอื่นท่ีมีฝีมือเข้า

มาร่วมงานกับองค์การด้วย พนักงานอยากสรา้งผลงานให้กับองคก์าร โดยไม่สนใจวา่มันจะท าให้เขาต้องมีภาระความ

รับผิดชอบท่ีมากขึ้น ต้องเหนื่อยมากขึ้นขอเพียงแค่ว่า สิ่งท่ีเขาท านั้นสามารถท าให้องค์การดีขึ้นเขาก็รู้สึกภูมิใจแล้ว 

ดังนั้นการท่ีท าให้องค์การมีจุดแข็งได้จะต้องเกิดจากพลังภายในองค์การนั้น ได้ร่วมมือกันอย่างแท้จริง แล้วดึงเอาจุด

แข็งดังกล่าวท่ีมอีอกมาให้ปรากฏ และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์การตอ่ไปได้อยา่งย่ังยนื 

นอกจากนั้น จิตวิญญาณแห่งการเคลื่อนไหวในแต่ละกรณีจาก Drucker ไม่ได้เป็นเพียงแค่การปฏิวัติจุดแข็ง

เท่านัน้  แตเ่ป็นการศึกษาทุกอย่างรอบด้านในธุรกิจอุตสาหกรรม มกีารวเิคราะห์ตามทฤษฎี Six Sigma  การวเิคราะห์

ความแปรปรวน รวมท้ังการส ารวจขวัญและก าลังใจของคนในองค์การท่ีต่ ามาก ซึ่งผลจากการศกึษาคร้ังน้ีได้มุ่งเนน้ไป

ท่ีการวิเคราะห์ปัญหาการลดข้อผิดพลาดและการปรับปรุงให้ดีขึ้น จนสามารถกล่าวได้ว่าเป็นยุคท่ีอุตสาหกรรม

ครอบง าจิตใจท่ีมุ่งเนน้การแกไ้ขสิ่งท่ีผิดปกติและปรับจุดแข็งเพื่อให้ธุรกิจอุตสาหกรรมยืนหยัดอยู่ได้ตอ่ไป 

แนวคิดในการบริหารจุดแข็งขององค์กรนี้ เป็นแนวคิดท่ีปฏิวัติมาท่ีมีความยิ่งใหญ่มาก มีการใช้กฎ 80/20  

กล่าวคือค้นหาจุดแข็งและขยายจุดแข็งร้อยละ 80 และท าการแก้ไขจุดอ่อนร้อยละ 20  ท้ังนี้จ าเป็นต้องใช้วิธีการและ

เครื่องมือหลายอยา่งแตกตา่งกันออกไป   

Cooperrider และ Srivastva (Cooperrider and Srivastva. 1987) ได้ปรับเปลี่ยนการตั้งค าถามท่ีว่า “ใน

องค์การมีปัญหาอะไรบ้างท่ีได้รับการแก้ไข” เป็น  “ในองค์การมีจุดแข็งอะไรบ้าง” “มีอะไรท่ีเป็นความส าเร็จของ

องค์การ” เขาพบว่าค าถามแบบเดิมสามารถพัฒนาจุดอ่อนซึ่งท าได้ดีท่ีสุดแค่เสมอหรือดีเท่ากับองค์การอื่นท่ัวๆ ไป 

หากเราต้องการพัฒนาองค์การให้ประสบความส าเร็จและยั่งยืนนั้น ไม่ควรมาเสียเวลากับการพัฒนาจุดอ่อนให้มาก

เกินไป ควรเอาเวลา ขีดความสามารถและการใช้ทรัพยากรท่ีมอียู่มาพัฒนาจุดแข็งให้เป็นจุดเด่นท่ีขยายจุดแข็งให้โดด

เด่นมากขึ้นจะดีกวา่ 

การค้นหาจุดแข็งของตัวเองของบุคคลอื่นและองค์กรนั้นเราจะต้องเป็นผู้แสวงหาจุดเด่น จุดแข็ง ข้อดีของ

องค์การ จากนั้นขยายจุดแข็งให้มีความโดดเด่นมากขึ้น  ซึ่งเป็นสร้างพลังเชิงบวก ให้กับตัวเองและองค์การด้วย ท่ี

ส าคัญก็คือการสร้างจุดแข็งให้มากกว่าเดิมจนเป็นอาณาจักรแห่งความแข็งแกร่ง  เพื่อเป็นการเสริมสร้างขีด

ความสามารถในการพัฒนาองค์การให้ยั่งยืนต่อไป ในการเปลี่ยนจากองค์การธรรมดาท่ีเหมือนองค์การอื่นท่ัวไปให้

เป็นองค์การท่ีมีจุดแข็งท่ีแผ่ขยายออกไปอย่างไม่มีจุดท่ีสิ้นสุดตามจินตนาการของมนุษย์ท่ีไร้ขีดจ ากัดนั้นมีหลักคิด 

ดังตอ่ไปนี ้

   1) เราต้องเปลี่ยนกระบวนการทัศน์ เปลี่ยนมุมมอง เป็นการคิดจากเชิงคิดลบเป็นการคิดเชิงบวก 

เปลี่ยนจากการคน้หาแตข่้อบกพร่องไปหรือจุดออ่นเป็นการคน้หาจุดเด่น ความส าเร็จเพ่ือสร้างคุณค่าให้กับตัวเอง 

  2) ท าการขยายจุดแข็งเท่านั้นโดยไม่ต้องแก้ไขจุดอ่อน แต่ต้องพึงระวังและวิเคราะห์ให้ครบในทุกมิติ

ปราศจากความล าเอียง และต้องยอมรับวา่จุดแข็งนัน้คอืจุดแข็งจริงๆ ที่จะน าไปขยายให้โดดเด่นมากขึ้น  

   3) ใชก้ฎ 80/20 นี้เพื่อควบคุมพลังการเปลี่ยนแปลงของการเพิ่มอัตราส่วนทางบวก 

   4) สรา้งจินตนาการจากจุดแข็งอยา่งไร้ขดีจ ากัด  

   5) สรา้งเอกภพแห่งความเข้มแข็ง เพ่ือการเห็นคุณค่าเพื่อเพิ่มมูลคา่ 
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 ในการบริหารจุดแข็งขององค์กรนัน้ เราจะต้องค้นหาจุดแข็งท่ีแท้จริงขององคก์รให้เจอ แลว้ขยายจุดแข็งให้มี

ความโดดเด่นออกไป  ใช้กฎการค้นหาจุดแข็งและขยายจุดแข็งร้อยละ 80 และท าการแก้ไขจุดอ่อนร้อยละ 20  พร้อม

ท้ังเสริมสร้างพลังขีดความสามารถเชงิบวกให้เป็นอาณาจักรแห่งความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาองค์การอยา่งยั่งยืน  

Kevin (2003)  ได้กลา่วว่าการแขง่ขันท่ีดุเดอืดและเป็นการแขง่ขันระหว่างองค์การต่างๆ  มักจะส่งเสริมให้คน

ในองค์การตกอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีมแีรงกดดันสูงเพื่อขับเคลื่อนความส าเร็จขององค์การ อกีทัง้ยังสร้างวัฒนธรรมท่ี

ยากล าบากในการท างาน ซึ่งอาจเป็นกลยุทธ์ท่ีประสบความส าเร็จในระยะสั้น แต่จะส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการ

ผลิตในระยะยาว ดังเช่นสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน ที่พบว่ามีองค์การท่ีมีความกดดันสูงจะเสียค่าใช้จ่ายมากกว่า 50% 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพมากกว่าบริษัทอื่น สิ่งท่ียิ่งกว่านั้นคือเกือบ 60-80% ของอุบัติเหตุในท่ีท างาน

เกิดขึ้นเนื่องจากความเครยีด ความเมื่อยล้าและความตงึเครยีด อันจะน าไปสู่โรคหัวใจและหลอดเลอืดและโรคหัวใจได้ 

 ผู้เชี่ยวชาญดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไ์ด้แนะน าวา่ผู้บริหารระดับสูง ควรเข้าใจคือพนักงานทุกคนไม่ใช่ผู้

ท่ีสามารถท างานในระยะเวลาท่ีเร่งด่วน การก าหนดระยะเวลาที่จ ากัด แม้อาจท าให้อัตราการมีส่วนร่วมของพนักงาน

เพิ่มขึ้น แต่ก็ไม่ใชเ่ร่ืองท่ีผู้บริหารพงึปฏบัิตแิละเป็นกลยุทธ์ท่ีแย่มากในการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน     

ดังนั้นเพื่อการพัฒนาองค์การเชิงบวก  Kevin (2003)  จึงได้เสนอแนะ 7 วิธี สู่การสร้างวัฒนธรรมองค์การ

เชงิบวก ดังนี้ 

1) การสร้างวัฒนธรรมการท างานที่ดี   

   การสร้างวัฒนธรรมการท างานท่ีดไีมไ่ด้สร้างได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว เราสามารถเร่ิมตน้ด้วยการก้าวไปสู่

การส่งเสริมวัฒนธรรมการท างานแบบกัลยาณมติร มีความเอื้ออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีความเป็นมิตรท่ีดีต่อกัน

ภายในองค์การ ซึ่งจะก่อให้เกิดแก่พนักงานของคุณได้มีความสุขและรู้สึกถึงคุณค่าในองค์การท่ีตนอยู่ด้วย อาจจะ

เร่ิมต้นด้วยการก าหนดคุณค่าของตนเองก่อนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสมาชิกท่ีดีขององค์การ นอกจากนั้นแล้ว

จะเกิดผลดีต่อองค์การท างาน ท าให้พนักงานพูดถึงองค์กรในแง่ดี ไม่นินทาองค์การและผู้บริหารของตนเองในทาง

เสียหาย และมีความรู้สึกอยากอยู่ท างานกับองค์การ และพร้อมท่ีจะแนะน าคนอื่นท่ีมีฝีมือเข้ามาร่วมงานกับองค์การ

ด้วย อกีทัง้พนักงานอยากที่จะสร้างผลงานให้กับองคก์าร โดยไม่สนใจวา่มันจะท าให้เขาต้องเหนื่อยมากขึ้น ขอเพยีงแค่

วา่ สิ่งท่ีเขาท านัน้สามารถท าให้องคก์ารดขีึน้ก็แลว้กัน  

2) การจ้างงานท่ีชาญฉลาด 

การสรรหาบุคคลเป็นหน้าท่ีส าคัญของหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การ ท่ีต้องด าเนินการเพื่อให้

แน่ใจว่าองค์การสามารถสรรหาบุคลากรท่ีมคีวามรู้ ความสามารถ ทัศนคติ และประสบการณ์ เหมาะสมกับต าแหนง่

งานท่ีองค์การมีความต้องการมากท่ีสุด เพื่อท่ีบุคลากรจะได้สามารถปฏิบัตงิานในต าแหนง่นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งจะส่งผลถึงการสร้างศักยภาพในการด าเนนิงานและพัฒนาการขององค์การในอนาคต การสรรหาเป็นกระบวนการ

ตอ่เนื่องท่ีจะต้องท าการศกึษาและวางแนวทางปฏิบัตอิย่างรอบคอบ โดยพิจารณาถึงปัจจัยท่ีส าคัญ เชน่ ค่าใชจ้่ายและ

ผลประโยชน์ตอบแทน แหล่ท่ีมาของบุคลากร ความยุติธรรม มาตรฐานในการสรรหา และการเมืองในองค์การเป็น

ส าคัญ ซึ่งในการเลือกใช้คน ต้องให้เหมาะสมกับต าแหน่งหนา้ท่ี คือวางบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะกับงาน  

งานบางประเภทตอ้งการผู้ท่ีมีความเชี่ยวชาญ มทัีกษะและความสามารถท่ีเจาะจง เชน่ การเงิน บัญช ีนักกฎหมายเป็น
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ต้นการพิจารณาเลือกสรรพนักงานในด้านต่าง ๆ เหล่านี้มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญกับ

ทักษะและความสามารถของพนักงานด้วย 

3) การฟัง 

การฟัง เป็นทักษะท่ีมีความส าคัญในชีวติประจ าวันของมนุษย์ เพราะมนุษย์ต้องอาศัยการฟัง เพื่อการเรียนรู้

สิ่งต่าง ๆ และจ าเป็นต้องใช้ความคิดพิจารณาไตร่ตรอง และเอาใจใส่เป็นพิเศษ จึงจะช่วยให้การฟังหรือดูมี

ประสิทธิภาพ นอกจากนั้นการฟังเป็นเคร่ืองมือของการเขียน ผู้ท่ีเรียนหนังสือได้ดีต้องมีการฟังท่ีดีด้วย คือ ต้องฟัง

ค าอธิบายให้รู้เร่ืองและจับใจความส าคัญให้ได้จึงจะท าให้การเรียนมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการฟังค าอธิบายใน

ห้องเรียน การฟังอภิปราย การฟังบทความ ล้วนแต่ช่วยพัฒนาสติปัญญาท าให้เกิดความรู้และเกิดความเฉลียวฉลาด

จากการฟัง และการฟังช่วยให้ผู้ฟังพัฒนาความสามารถในการพูด พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษา เพราะการฟัง

ท าให้ผู้ฟังมีความรู้กว้างขึน้และมปีระสบการณ์มากขึน้ อีกท้ังการฟังช่วยปูพื้นฐานความคิดท่ีดีให้กับผู้ฟัง ซึ่งจะได้จาก

การฟังเร่ืองราวท่ีมีคุณค่ามีประโยชน์จากผู้อื่น ช่วยพัฒนาสติปัญญาแก่ผู้ฟัง การได้รับข้อคิดเห็นท่ีมีประโยชน์ท าให้

เกิดแนวความคิดใหม่ ๆ ได้ ประการสุดท้ายการฟังช่วยให้เป็นผู้มีมารยาทในการฟัง สามารถเข้าสังคมกับผู้อ่ืนได้ เช่น 

รู้จักฟังผู้อื่น รู้จักซักถามโต้ตอบได้ตามกาลเทศะ ดังนัน้ในส่วนขององค์การ จึงไม่มอีะไรท่ีสามารถรองรับจิตวิญญาณ

ของพนักงานได้มากกว่าความรู้สึกท่ีไม่ได้รับการเหลียวแลได้ดี  จึงเร่ิมต้นด้วยการรับฟังถึงความกังวลและปัญหาท่ี

พนักงานก าลังเผชิญในท่ีท างานและพยายามแก้ไขปัญหา เปลี่ยนแปลงให้มคีวามเหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิต ฟังเพื่อให้

พนักงานรูส้ึกเหมอืนเขาเป็นเจ้าของบริษัท การฟังจะท าให้พนักงานรูส้ึกวา่ความคิดเห็นของพวกเขามีมูลค่าเพิ่มมากขึน้  

4) มีสว่นร่วม 

การมีส่วนร่วม ถือเป็นปัจจัยส าคัญในการท างาน เหมือนกับ Cohen and Uphoff (1977, pp. 7 – 26) ได้

กล่าวถึงกรอบในการพิจารณาเร่ืองของการมีส่วนร่วมว่า มีโครงสร้างพื้นฐานจ าแนกเป็น 3 มิติ ได้แก่ มิติท่ี 1 มีส่วน

ร่วมในเร่ืองอะไร (what participation are we concerned with?) หรือเรียกอีกอย่างว่า ประเภทหรือลักษณะของการมี

ส่วนร่วม ได้สร้างกรอบพื้นฐานของการมีส่วนร่วมประกอบด้วยประเด็นต่างๆ เช่นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

(participation in decision making) ซึ่งเป็นการตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรมตั้งแต่ระยะเร่ิมต้น การมีส่วนร่วมในการ

ด าเนนิกิจกรรม (participation in implementation) เป็นการเข้าร่วมโดยการสนับสนุนทางด้านทรัพยากร การเข้าร่วมใน

การบริหาร และการเข้าร่วมในการร่วมแรงร่วมใจ การมีส่วนร่วมในการรับผลปะโยชน ์(participation in benefits) โดย

อาจจะเป็นผลประโยชน์ทางวัตถุ ทางสังคม หรือโดยส่วนตัว และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (participation in 

evaluation) ซึ่งเป็นการควบคุมและตรวจสอบการด าเนนิกิจกรรม รวมท้ังเป็นการแสดงถึงการปรับตัวในการมสี่วนร่วม

ต่อไป ส่วนในมิติท่ี 2 ใครท่ีเข้ามามีส่วนร่วม (whose participation are we concerned with? และในมิติท่ี 3 การมีส่วน

ร่วมนั้นเกิดขึ้นอย่างไร (how is participation occurring with in the project?) ในมิตินี้ มีประเด็นท่ีควรพิจารณาอยู่ 4 

ประเด็นด้วยกันคือพื้นฐานของการมีส่วนร่วม พิจารณาเกี่ยวกับแรงท่ีกระท าให้เกิดการมีส่วนร่วมมาจากเบื้องบนหรือ

เบือ้งล่าง และแรงท่ีสง่เสริมการมสี่วนร่วมมาจากท่ีใด รูปแบบของการมสี่วนร่วม พจิารณาเกี่ยวกับรูปแบบขององค์กร 

การมสี่วนร่วมโดยตรงหือโดยออ้ม ขอบเขตของการมสี่วนร่วม พจิารณาเกี่ยวกับระยะเวลาท่ีเข้ามามีส่วนร่วมและช่อง

ของกิจกรรมและประสิทธิผลของการมีสว่นร่วม พจิารณาเกี่ยวกับ การให้อ านาจแก่ผู้เข้ามามสี่วนร่วม และปฏสิัมพันธ์
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ของคุณลักษณะต่างๆ ของสิ่งท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

องคก์ารเชงิบวกนัน้ ตอ้งให้พนักงานมีสว่นร่วมในองค์การ มกีารแบ่งปันและร่วมก าหนดเป้าหมายในอนาคตของบริษัท 

มีส่วนร่วมในการวางแผนการขยายธุรกิจและการเงิน ความโปร่งใสเป็นกุญแจส าคัญ ในการท าให้พนักงานรู้สึกส่วน

ร่วมในองค์การมากขึ้น  

 5) รางวัล 

 ในการบริหารงาน ทุกสาขาอาชีพ ผู้ปฏิบัติงานย่อมหวังผลส าเร็จของงาน ความส าเร็จในหน้าท่ี หากงานนัน้

ต้องอาศัยทีมงาน ร่วมมือ ร่วมใจในการท างาน หัวหน้าทีมต้องสร้างแรงจูงใจ (Motivation) ให้งานมีผลสัมฤทธ์ิอย่าง

เห็นเป็นรูปธรรม ส าหรับหัวหน้างานแล้วเทคนิคการจูงใจในการท างานโดยการให้รางวัล ถือว่าต้องมาพร้อมกับ

ต าแหน่งหน้าที่ บริหารงานเก่ง ต้องบริหารคนให้เก่งด้วย แต่จะท าอย่างไร ให้บุคลากรท่ีมีความหลากหลายในทีม เก่ง

และมีผลการปฏิบัตงิานท่ีดีเลิศได้ เป็นสิ่งท่ีหัวหน้างานตอ้งแสวงหาเทคนิคการจูงใจ น ามาใช้ให้เหมาะสมแต่ละบุคคล 

เพราะแต่ละวัยท างานมีความต้องการ เหมอืนหรือแตกต่างกันไป ดังนัน้เมื่อทราบความต้องการท่ีเกิดขึ้นแล้ว ผู้น าและ

องค์กร น าหลักความตอ้งการท่ีเกิดขึน้มาวิเคราะห์หาความจ าเป็น ความต้องการรายบุคคล วิเคราะห์ หาจุดอ่อน จุด

แข็ง และโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้น พัฒนาศักยภาพ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานแต่ละคนมีแรงจูงใจ มีผลสัมฤทธ์ิในการท างาน 

นอกจากนั้นการให้รางวัล  ถือเป็นการจูงใจท่ีมีประสิทธิภาพอย่างหนึ่ง แต่การให้รางวัลนั้น ไม่จ าเป็นต้องได้รับเป็น

สิ่งของ เงินทองเสมอไป ดังนัน้ในฐานะผู้บริหาร หัวหน้างานจึงควรทราบ เร่ืองการให้รางวัลจูงใจมีรูปแบบอกีมากมาย 

ขึ้นอยู่กับการดึงเทคนิคต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในแต่ละสถานการณ์ ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับผู้น าไปใช้ ตามประสบการณ์

ผู้เขียนท่ีพบในแวดวงการบริหารพบว่า เคร่ืองมือท่ีดีท่ีสุด ในการจูงใจการท างานของพนักงาน คือ “การพูดและการ

ฟัง” นั่นหมายถงึ หัวหน้าตอ้งเลอืกพูดให้เป็น ในจุดท่ีควรพูด ตอ้งถอืคต ิ“เปลีย่นวกิฤติเป็นโอกาส” ทุกขณะ โดยไม่พูด

พร่ าเพร่ือ มากความ ย่อมสร้างความระอาในทีมงาน และฟังให้มากกวา่พูด ฟังทุกเร่ืองท่ีมาจากค าพูดของลูกนอ้ง ใน

เวลาอันเหมาะสม ไม่ก้าวล่วงพื้นท่ีส่วนตัวลูกน้องมากเกินไป การให้รางวัลแก่พนักงานไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือค าชม 

ล้วนท าให้พวกเขารูส้ึกช่ืนชมและรู้สกึว่าพวกเขามีความส าคัญและเป็นสว่นหนึ่งขององค์กร  

 6) วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง 

 การเปลี่ยนแปลงองค์กรเชิงบวกนี้จะเป็นไปอย่างช้าๆ เหมือนกับท่ีกรุงโรมไม่ได้สร้างขึ้นภายในหนึ่งวัน  และ

การน าการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกมาใช้ในวัฒนธรรมขององค์กรนั้นจะต้องใช้เวลาและอุตสาหะ แต่ต้องแทรกซึม 

กระตุน้แรงบันดาลใจเชงิบวกอยู่ตลอดเวลา 

 7) การสร้างวัฒนธรรมเชงิบวกในองค์กร 

 การสร้างวัฒนธรรมการท างานเชิงบวกในองคก์ร เป็นเร่ืองง่ายๆและมีประสิทธิผลสูงกับเป้าหมายขององค์กร

ตา่งๆ องคก์รใดท่ีสามารถสรา้งให้บุคลากรมทัีศนคติเชงิบวกตอ่การท างานของตัวเองได้แลว้ ก็จะท าให้เกิดผลลัพธ์ท่ีดี 

มีบรรยากาศการท างานอย่างมีความสุข ลดข้อขัดแย้งในการท างานได้เป็นอย่างดี การสร้างทัศนคติเชิ งบวกในการ

ท างานต้องเกิดจาก ความเชื่อ ความคิด ความรู้สึกท่ีดีของงานนั้นๆ การท าให้บุคลากรมีความเชื่อท่ีทรงพลัง มี

ความคิดเชิงบวก และเกิดความรู้สึกท่ีดีกับองค์กรอยู่ตลอดเวลา  ก็จะท าให้เกิดเป็นทัศนคติเชิงบวกต่อตัวเองและ
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องค์กรและสามารถท างานในหน้าท่ีของตนเองให้ประสบความส าเร็จได้ แม้ว่าจะพบเจอปัญหาและอุปสรรคระหว่าง

ทาง ก็ยังคงค้นหาวิธีการต่างๆ ได้ เพื่อสร้าง “คุณค่าให้กับงานของตัวเอง” 

 

บทสรุป 

การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เร่ิมต้นเมื่อเราใช้หลักคาดการณ์อนาคต จะท าให้เราเห็นภาพในอนาคตท่ีเราสร้างขึน้

ในใจ จะเป็นสิ่งน าทางเรา ในการแก้ปัญหาของเราในปัจจุบัน และสร้างสรรค์อนาคตแก่เรา ภาพมีความหมายมากกว่า

ค าพูด ยิ่งภาพท้าทาย และเป็นภาพท่ีชัดเพยีงใด เราก็มีแนวโนม้จะเติบโตไปเส้นทางนั้นมากยิ่งขึ้น หลักของการคดิบวก

จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืนได้นั้น ควรมีเงื่อนไขว่าต้องอยู่บนพื้นฐานของการคิดบวก อารมณ์ดี มี

ความสัมพันธ์ท่ีดี มีความรู้สึกว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วน ขณะเดียวกันก็มีความสุข สนุกสนานอยู่ในตัว 

การมอีารมณท่ี์ดมีสี่วนส าคัญตอ่การท างานและการเจรญิเตบิโต กล่าวคอืหากเรามีความสุข เราจะสามารถแก้ปัญหา

ได้อย่างสร้างสรรค์ การท่ีจะเป็นองค์กรท่ีมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนนั้น จะต้องเข้าใจถึงธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง

และสร้างความตระหนัก ท่ีสอดคล้องตอ่การเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นพลวัตอยา่งต่อเนื่องเชื่อมโยง อย่างเป็นสายเป็นกระแส 

ตามเหตุและปัจจัยของการเปลี่ยนแปลง โดยการพิจารณาอย่างครบทุกด้าน ท้ังด้านบวก  ด้านลบ  องค์ประกอบ

ท้ังหมดอย่างเป็นวงจรท่ีส่งผลซึ่งกันและกันอย่างสมเหตุ สมผลและสมดุล  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพองค์การ

อย่างเป็นระบบ อยา่งเป็นองค์รวม เพื่อน าองค์การเข้าสูส่มดุลยุคใหม่ เพื่อการเรียนรู้การพัฒนา การเจรญิเตบิโต  การ

เปลี่ยนแปลงอยา่งสมดุล มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนตลอดไป 
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การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารเอกสารภายในองค์กร 

DEVELOPING AN ORGANIZATION’S ELECTRONIC DOCUMENTS MANAGEMENT SYSTEM 

 

สุกัญญา หนองกาวี1 
 

บทคดัย่อ 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารเอกสารภายในองค์กร  มีจุดมุ่งหมายเพื่อบริหารจัดการเอกสารภายใน

องค์กร ให้มีการเก็บบันทึกข้อมูลการด าเนินงานต่างๆ ภายในองค์กรและสามารถน าเอกสารหรือข้อมูลไปใช้ในการ

ด าเนินงานภายในองค์กรได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ โดยอาศัยเคร่ืองมือในการพัฒนาระบบได้แก่ โปรแกรมภาษาพีเอชพี 

(Professional Home Page) ในการเขียนโปรแกรมร่วมกับระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ท่ีสร้างด้วยโปรแกรมมายเอสคิว

แอล (MySQL) และประมวลผลผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์อาปาเช่ (Apache) ผลจากการทดสอบการใช้งาน พบว่าสามารถ

จัดการข้อมูลเอกสารต่าง ๆ เช่น จัดเก็บไฟล์เอกสารอิเลคทรอนิคส์ในองค์กร ในรูปแบบของ Client-Server ใช้งาน

ระบบผ่านทางโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ค้นหาและแสดงเอกสารท่ีถูกจัดเก็บในระบบได้ จัดการแฟ้ม

เอกสารเพื่อแยกหมวดหมู่ของเอกสารได้ สามารถรองรับเอกสารได้หลายประเภท สามารถส่งไฟล์ข้อมูลผ่านอีเมล

ระหวา่งผู้ใชไ้ด้ ค้นหาประวัตกิารส่งและการใชไ้ฟล์เอกสารของผู้ใช้ได้ เป็นตน้ ซึ่งหน่วยงานตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องสามารถ

น าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารเอกสารภายในองค์กรไปใช้เพื่อช่วยจัดการงานเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สามารถชว่ยลดขั้นตอนการท างานของหนว่ยงานภายในมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ชว่ยลดเวลาในการด าเนินงานและลด

ปัญหาเอกสารสูญหาย โดยระบบท่ีพัฒนาขึ้นสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของการศึกษาคร้ังนี้ได้ตามความ

ตอ้งการ 

 
ค าส าคัญ: ระบบสารสนเทศ  การบริหารเอกสาร 

 

ABSTRACT 

This research – developing an organization’s electronic documents management system - aims to 

manage an organization’s internal documents, to keep the records of the organization’s operations, and to allow 

the organization to use such documents, records, and information in its operations efficiently. The Electronic 

Documents Management System is made with various system development tools, including, PHP language 

(Professional Home Page) for the programming, the Relational Database Management System created with 

MySQL, and central web server processing with Apache. The system operation test reveals that the System is 

able to manage an organization’s documents in various forms, such as, storing electronic documents of an 

organization in a Client-Server manner that allows the documents to be accessed via the web browser; 

browsing and displaying documents stored in the system, managing the document files by categories, supporting 

various document types, sending document files via e-mail between users, searching the user’s historical 

records of documents sent and used, etc. Any related organizations may implement this Electronic Documents 

                                                           
1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะบรหิารและการจัดการ มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา 
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Management System in their organization, in order to efficiently improve their documentation management, to 

reduce the required steps and workloads on Chao Phraya University’s departments, to reduce the operation 

time, and to reduce the problem of lost documents. The developed system herein is able to fulfill the underlying 

objectives of this research. 

 

Keywords: Information System / Document Management  

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ระบบจัดเก็บงานเอกสารภายในหน่วยงานของมหาวทิยาลัยเจ้าพระยาในอดีต จะท าการจัดเก็บแบบเป็นแฟ้ม

แยกเป็นหมวดหมู่หรือเป็นเร่ือง อาทิเช่น หนังสือรับท่ัวไป ส าเนาหนังสือออก แผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน แผนปฏิบัติ

งานประจ าปีของหน่วยงาน รายงานการประเมินตนเอง (SAR) หลักสูตร (TQF) โครงการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

สรุปโครงการ บันทึกข้อความ เป็นต้น ซึ่งเอกสารต่างๆ มีความส าคัญต่อการด าเนินงานของหน่วยงานเป็นอย่างมาก 

ซึ่งการจัดการกับเอกสารท้ังหมดนั้นท าได้ยาก อีกท้ังเอกสารบางอย่างอาจจะสูญหายเนื่องจากเมื่อบุคลากรท่ีปฏิบัติ

หน้าท่ีในการจัดท าเอกสารเหล่านั้นได้ลาออกไป ก็มักจะเกิดปัญหาการสืบค้นเอกสารเมื่อต้องการใช้งาน แต่ไม่

สามารถสืบค้นเอกสารดังกล่าวได้ ท าให้การท างานมีความล่าช้า เกิดปัญหาการท างานท่ีซ้ าซ้อนเนื่องจากต้องจัดท า

เอกสารขึน้มาใหม ่

การบริหารจัดการเอกสารนี้จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากมีการจัดการเอกสารท่ีเป็นระบบ   มีการจ าแนก

เอกสารออกเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน หรือมีการระบุวันท่ีและเวลาในการจัดเก็บ และก าหนดสิทธ์ิส าหรับบุคลากรท่ี

เข้าใช้งาน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในเวลาท่ีต้องค้นหามาใช้งาน ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้กับการบริหาร

จัดการเอกสารภายในองค์กรท่ีต้องเผชญิกับปัญหาและความยุ่งยากในการจัดการเอกสาร  

ดังนั้นจึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเอกสารในองค์กร เพื่อชว่ยจัดการงานเอกสารได้อยา่ง

มปีระสิทธิภาพ จะสามารถช่วยลดขั้นตอนการท างานของหนว่ยงานภายในมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ชว่ยลดเวลาในการ

ด าเนินงานและลดปัญหาเอกสารสูญหายเนื่องจากบุคลากรลาออกจากการปฏิบัติหน้าท่ี  อีกท้ังช่วยลดรายจ่ายท่ีไม่

ควรจะเกิดขึ้นได้อีกดว้ย  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารเอกสารภายในองค์กร ท่ีรองรับการเก็บบันทึกข้อมูลการด าเนินงาน

ตา่งๆ ภายในองค์กรให้มีความคงอยูอ่ย่างถูกต้องและสมบูรณ์ 

 

ขอบเขตการวิจัย 

1. โปรแกรมสามารถท างานได้บนระบบปฏบัิตกิาร Windows 

2. จัดเก็บไฟลเ์อกสาร อิเล็คทรอนิกส์ในองค์กร ในรูปแบบของ Client-Server ใชง้านระบบผ่านทาง

โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser)  

3. ค้นหาและแสดงเอกสารท่ีถูกจัดเก็บในระบบได้ 

4. จัดการเอกสารโดยการ เพ่ิม ลบ แก้ไข ได ้

5. จัดการแฟม้เอกสารโดยการ เพิ่ม ลบ แก้ไข เพื่อแยกหมวดหมูข่องเอกสารได้ 

6. ควบคุมการใช้งานระบบ โดยมีกลุ่มผู้ใชไ้ด้แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

http://software.thaiware.com/download/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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- ผู้ดูแลระบบ – สามารถท างานได้ทุกอย่างในระบบ 

- ผู้ใชง้านท่ัวไป - สามารถด าเนนิการเกี่ยวกับเอกสารได้ท้ังหมด แต่ไม่สามารถ จัดการผูใ้ชข้อง

ระบบได้ 

7. สามารถรองรับเอกสารได้หลายประเภท อาท ิ.docx, .xlsx, .zip, .jpg, .pptx, .pdf เป็นต้น 

 

วิธีด าเนินการวิจัย  

โครงการวิจัยเร่ือง “ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารเอกสารภายในองค์กร” นี้เป็นการวิจัยเชิงประยุกต ์

(Applied research) โดยผู้วิจัยได้แบ่งการด าเนินการวจิัยออกเป็น 2 ส่วนประกอบด้วยกันคือ ส่วนท่ี 1 ศึกษาข้อมูลการ

บริหารจัดการเอกสารภายในองค์กร และส่วนท่ี 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารเอกสารภายในองค์กร 

ส่วนที่ 1 ศึกษาข้อมูลการบรหิารเอกสารภายในหน่วยงาน  

การด าเนินการวิจัยในส่วนแรกนั้นผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้วิธีการ

สัมภาษณ์ (Interview Method) กลุ่มเป้าหมายเพื่อศึกษาข้อมูลขั้นตอนการด าเนินงานการบริหารเอกสารภายใน

หน่วยงาน และความต้องการด้วยการสนทนาและการสัมภาษณ์บุคลากรประจ าส านักงาน มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 

จ านวน 40 คน เพ่ือให้ทราบถึงขัน้ตอนการด าเนนิงานต่างๆ และสภาพการด าเนินงานในปัจจุบัน  ดังนี้ 

 

                  
ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการจัดเก็บเอกสารในการด าเนินงานปัจจุบัน 

 

ส่วนที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารเอกสารภายในองค์กร 

การด าเนินการวิจัยในส่วนท่ีสองนี้ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied research) ซึ่งเป็นการ

ประยุกต์ใช้ความรู้และวิทยาการด้านการจัดการฐานข้อมูล การพัฒนาระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารเอกสารภายในองค์กร ในรูปแบบ Web Application โดยใช้โปรแกรม PHP 

ในการพัฒนา และใช้โปรแกรม MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล ตามแนวทางของวงจรการพัฒนาระบบ (System 

Development Life cycle) คือ 1) การวางแผนโครงการ (Project Planning Phase) 2) การวเิคราะห์ (Analysis Phase) 3) 

การออกแบบ (Design Phase) 4) การน าไปใช้ (Implementation phase) 5) การบ ารุงรักษา (Maintenance Phase) ซึ่ง

ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้นมกีารออกแบบและพัฒนาดังนี้ 

การออกแบบยูสเคสไดอะแกรม 

 ยูสเคสไดอะแกรม เป็นแผนภาพอธิบายแสดงการท างานของผู้ใช้ระบบ (User) และความสัมพันธ์กับระบบ

ยอ่ย (Sub systems) ภายในระบบใหญ่ โดยจะแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของการท างานภายใต้ขอบเขตของระบบงาน ท่ี

แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบงานในด้านต่างๆ ของผู้ท่ีมีสว่นเกี่ยวข้อง สามารถเขยีนอธิบายได้ดังนี้ 

1. ผู้ดูแลระบบ (Admin) 

2. ผู้ใชง้านท่ัวไป (User) 

เอกสาร
จัดเก็บเข้าแฟ้ม

เอกสาร

เก็บเข้าตู้

เอกสาร
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ภาพที่ 2 แสดงยูสเคสไดอะแกรมระบบสารสนเทศการบริหารเอกสารภายในองค์กร 

 

ส่วนที่ 3 การทดสอบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารเอกสารภายในองค์กร 

การทดสอบระบบ เป็นขั้นตอนหลักของการพัฒนาระบบ เป็นกระบวนการค้นหาข้อผิดพลาดท่ีมีอยู่ใน

ระบบ ชว่ยให้ระบบที่พัฒนาขึน้มีความถูกตอ้ง สมบูรณ์ ปลอดภัย มีประสิทธิภาพและคุณภาพท่ีด ีโดยผู้วจิัยได้ใช้

วธีิการทดสอบฟังก์ชัน (function testing) มีแนวทางในการทดสอบดังนี้  1) ด้านประสิทธิภาพของการท างานของ

ระบบ (Efficiency Test) 2) ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ  (Function Test) 3) ด้านความง่ายต่อการ

ใช้งานระบบ (Usability Test) และ 4) ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security Test) แสดงดัง

ตารางที่ 1 

 เกณฑ์ในการแปลความหมายขอ้มูล ผู้วิจัยแบ่งเกณฑ์ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

  ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายความว่า มากท่ีสุด 

  ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายความวา่ มาก 

  ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายความวา่ ปานกลาง 

  ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายความวา่ นอ้ย 

  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายความว่า น้อยท่ีสุด  

 

ตารางที่ 1 แสดงการประเมินประสิทธิภาพระบบ 

รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

ความหมาย 
�̅� S.D. 

1. ดา้นประสทิธิภาพของการท างานของระบบ (Efficiency Test)    

1.1 ความเร็วในการตดิตอ่ฐานขอ้มูล 4.43 0.594 มากที่สุด 

1.2 ความเร็วในการน าเสนอข้อมูล 3.83 0.813 มาก 

  1.3 ความสามารถของระบบในการเชื่อมโยงเมนู 

 

4.18 0.675 มาก 

 1.4 ความสามารถของระบบในการสบืค้นขอ้มูล 

 

4.30 0.608 มากที่สุด 

  1.5 ความสามารถของระบบเร่ืองระยะเวลาในการตอบสนอง 

1.  

4.28 0.751 มากที่สุด 

1.6 ความเร็วในการท างานของระบบในภาพรวม 3.85 0.770 มาก 

2. ดา้นการท างานได้ตามฟังกช์ันงานของระบบ (Function Test)    
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รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

ความหมาย 
�̅� S.D. 

2.1 ความถูกต้องของระบบในการเพิ่มขอ้มูล 4.58 0.594 มากที่สุด 

2.2 ความถูกต้องของระบบในการปรับปรุงข้อมูล 4.48 0.640 มากที่สุด 

2.3 ความถกูต้องของระบบในการลบข้อมูล 4.28 0.751 มากที่สุด 

  2.4 ความถูกต้องในการคน้หาข้อมูล 

 

4.40 0.632 มากที่สุด 

 2.5 ความถูกต้องของระบบในการออกรายงาน 4.55 0.597 มากที่สุด 

2.6 ความถูกต้องของการท างานระบบในภาพรวม 4.43 0.549 มากที่สุด 

3. ดา้นความงา่ยต่อการใช้งานระบบ (Usability Test)    

3.1 ความง่ายในการเรียกใชร้ะบบ 4.33 0.730 มากที่สุด 

3.2 ความชัดเจนของขอ้ความงา่ยตอ่การใชง้าน 4.38 0.628 มากที่สุด 

3.3 มคีวามง่ายต่อการเพิ่มขอ้มูล 3.73 0.784 มาก 

  3.4 ความเหมาะสมในการใชส้ญัลักษณห์รือรูปภาพในการสื่อ 

    ความหมาย 

 

4.58 0.594 มากที่สุด 

  3.5 ความเหมาะสมของการใชส้ีโดยภาพรวม 

 

4.50 0.555 มากที่สุด 

3.6 ความนา่ใชข้องระบบในภาพรวม 4.35 0.700 มากที่สุด 

4. ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security Test)    

4.1 ความเหมาะสมในการก าหนดสทิธิในการเข้าถึงขอ้มูลของผู้เข้าใช้ระบบ 4.50 0.641 มากที่สุด 

4.2 ความเหมาะสมของการเตอืนเมื่อพบข้อผิดพลาดในการป้อนขอ้มูลเข้าสู่

ระบบ 
4.45 

0.597 มากที่สุด 

4.3 ความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูล 4.30 0.723 มากที่สุด 

4.4 ความเหมาะสมของระบบการรักษาความปลอดภัยโดยรวม 4.33 0.656 มากที่สุด 

 

ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารเอกสารภายใน

องค์กร ท่ีรองรับการท างานทางด้านการบริหารเอกสารภายในหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา โดยเคร่ืองมือท่ีใช้

ประเมินหาประสิทธิภาพของระบบคือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินประสิทธิภาพโดยกลุ่มเป้าหมายบุคลากรประจ า

ส านักงาน มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จ านวน 40 คน พบว่า ระบบท่ีได้พัฒนาขึ้นมปีระสิทธิภาพอยูใ่นระดับดีมาก ( �̅�= 

4.32, S.D. = 0.713) สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดีและตรงกับความต้องการของ

ผู้ใช้งานระบบ ซึ่งสามารถจัดการงานเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพได้โดยผ่านส่วนเชื่อมประสานผู้ใช้ (User 

Interfaces) ของระบบ ดังตัวอยา่งต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 



 

264 
 

1. จัดการข้อมูลผูใ้ช ้

 
ภาพที่ 3 แสดงหนา้จอจัดการขอ้มูลผู้ใช ้

 

2. หนา้จอจัดการเอกสาร 

 
ภาพที่ 4 แสดงหน้าจอจัดการเอกสาร 

 

3. รายงานประวัตกิารเข้าใช้งานระบบ 

 
ภาพที่ 5 แสดงหนา้จอรายงานประวัตกิารเข้าใช้งานระบบ 
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4. รายงานประวัตกิารจัดการเอกสาร 

 
ภาพที่ 6 แสดงหน้าจอรายงานประวัตกิารจัดการเอกสาร 

 

5. โครงสร้างการจัดเก็บเอกสารของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารเอกสารภายในองค์กร 

 
ภาพที่ 7 แสดงโครงสร้างการจดัเก็บเอกสารของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารเอกสารภายในองค์กร 

 

6. วธีิการสืบค้นขอ้มูล ค้นหาจากชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์ 

 
ภาพที่ 8 แสดงวธีิการสืบค้นขอ้มูล 

 

อภปิรายผลการวิจัย 

 จากผลการทดสอบระบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารเอกสารภายในองค์กร จากวิธีการทดสอบฟังก์ชัน 

(function testing) พบว่าระบบท่ีพัฒนาสามารถท างานได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ โดยระบบสามารถจัดเก็บ

ข้อมูลตา่งๆ อาทิ ข้อมูลผู้ใช้ ข้อมูลหนว่ยงาน การจัดการเอกสาร การจัดการประวัตผิู้ใชร้ะบบ การจัดการประวัติการ

จัดการเอกสาร ท าให้ง่ายต่อการสบืค้น จุดเด่นของระบบคือสามารถตรวจสอบประวัตกิารจัดการเอกสาร ประวัติผู้ใช้

ระบบ จัดการงานเอกสารโดยจ าแนกออกเป็นหมวดหมู่ได้อย่างเป็นระบบ สามารถใช้ User Name และ Password 

เดียวกับระบบสารสนเทศอื่นๆ ขององค์กรได้ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับระบบบริหารเอกสารออนไลน์ของผู้ให้บริการ
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อย่างเชน่ Google drive นั้น จะเหมาะกับผู้ใช้ท่ีมี User E-mail ของ G-mail เท่านั้น สอดคล้องกับฉัตรฐพงศ์ ไทยอาษา 

(2558) ท่ีได้ศึกษาระบบจัดการเอกสารในองค์กร พบว่าระบบผลการปรับใช้วิเคราะห์โดยใช้แบบจ าลองความส าเร็จ

ของระบบสารสนเทศของ Delone&McLean ทฤษฏี TAM และทฤษฏ ีTRA เป็นกรอบแนวคิดในการสรุปผลการประเมิน

การปรับใชร้ะบบ Alfresco ส าหรับโครงการน าร่องนี้ พบวา่ ผู้ใชส้่วนใหญ่ 9 ใน10 คนในแผนกโครงการมี 

ความตั้งใจใช้ระบบ Alfresco โดยปัจจัยท่ีมีผลตอ่ความตัง้ใจดังกล่าวได้แก่ คุณภาพของระบบในดา้นการเข้าถึงฟังก์ชัน

ต่างๆ ของระบบและระยะเวลาในการตอบสนองท่ีรวดเร็ว คุณภาพของสารสนเทศในด้านความถูกต้องและครบถ้วน

ของข้อมูลเอกสารท่ีจัดเก็บในระบบ และทัศนคติของผู้ใช้ท่ีมีต่อระบบ alfresco ว่าเป็นโปรแกรมท่ีน่าใช้ ซึ่งเป็นผลมา

จากการรับรู้ในความง่ายของระบบ และการรับรู้ถึงประโยชน์ของระบบท่ีช่วยแก้ปัญหาการสูญหายของเอกสาร และ

ชว่ยให้การท างานด้านการจัดเอกสารดีขึน้ เร็วขึน้ และสะดวกขึน้ สอดคล้องกับธัญวรัตม ์กระจ่าง (2557) ซึ่งได้ศึกษา

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ผลการวิจัยพบว่ามี 3 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ด้านความรู้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับการเข้า e-Document มากท่ีสุดด้านพฤติกรรมการใช้งาน

พบว่าบุคลากรมปีริมาณการใชง้านโดยเฉลี่ยวันละ 2 ครั้งๆละ 10-30 นาที นอกจากนี้ พบว่าโดยเฉลี่ยต่อ 1 สัปดาห์มี

เอกสารเข้ารอเปิดอ่านมากกวา่ 10 เร่ือง สิง่ส าคัญพบวา่ผู้บริหารมคี่าเฉลี่ยการเปิดอ่านเอกสารในอันดับมากที่สุดสว่น

ปัจจัยสนับสนุนการใชง้าน e-Document พบวา่ความเพียงพอของเครื่องคอมพวิเตอร์ได้รับการสนับสนุนมากที่สุดดา้น

ทัศนคติต่อการใช้งานพบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นในระดับมากว่า e-Document สามารถช่วยลดปริมาณการใช้

ทรัพยากรของคณะฯ ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการใชง้านพบวา่ความซ้ าซ้อนและการส่งข้อมูลข่าวสารท่ีไมเ่กี่ยวข้อง

โดยตรงมายังบุคลากรท าให้เกิดความเบ่ือหน่ายเป็นปัญหาในอันดับสูงสุด สอดคล้องกับวริทธ์ิธร ค าหมายและคณะ

(2559) ซึ่งได้ศึกษาการพัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทโรงสีธัญญรุ่งเรืองชัย (ประเทศไทย) 

จ ากัด ผลการวิจัยพบวา่ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์สองประการคือ (1) เพื่อพัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ของบริษัทโรงสีธัญญรุ่งเรืองชัย (ประเทศไทย) จ ากัด ให้ตอบสนองความต้องการ สามารถจัดการเอกสาร และช่วยให้

การท างานของผู้ใช้ระบบมปีระสิทธิภาพมากขึ้น (2) เพื่อประเมนิประสิทธิภาพของระบบจัดการเอกสารอเิล็กทรอนกิส์

ของบริษัทโรงสีธัญญรุ่งเรืองชัย (ประเทศไทย) จ ากัด โดยท าการศึกษาและพัฒนาระบบงานเดิมท่ีมีอยู่เดิมและ

ปรับปรุงให้เหมาะสมกับการใช้งานขององคก์ร การพัฒนาระบบสารสนเทศในคร้ังนี้ใชโ้ปรแกรม VB 2008 เป็นรูปแบบ 

windows Application ใช้ Microsoft SQL Server 2005 เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ได้กระบวนการหลักของระบบ 

4 กระบวนการ ได้แก่ (1) กระบวนการผู้ดูแลระบบ (2) กระบวนการขอขึ้นทะเบียนเอกสาร (3) กระบวนการอนุมัติ

เอกสาร (4) กระบวนการตรวจสอบสิทธ์ิการใช้งานเอกสาร ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ (1) พนักงานบริษัทโรงสี

ธัญญรุง่เรืองชัย (ประเทศไทย) จ ากัด จ านวน 110 คน กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจัยได้แก่ (1) ผู้จัดการบริษัท จ านวน 1 

คน (2) หัวหน้าแผนกควบคุมเอกสาร จ านวน 1 คน (3) เจ้าหน้าท่ีแผนกควบคุมเอกสาร จ านวน 2 คน (4) หัวหน้า

แผนกต่างๆ ของบริษัทโรงสีธัญญรุง่เรืองชัย (ประเทศไทย) จ ากัด จ านวน 10 คน รวมกลุ่มเป้าหมาย ทัง้หมด 14 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินหาประสิทธิภาพของระบบคือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินประสิทธิภาพโดยกลุ่มเป้าหมาย พบว่า 

ระบบท่ีได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี (X = 4.31, S.D. = 0.51) การแปลผลอยู่ในระดับมีประสิทธิภาพใน

การท างาน หมายถึงระบบสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดีและตรงกับความต้องการของ

ผู้ใชง้านระบบ 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารเอกสารภายในองค์กรที่พัฒนาขึ้นเป็นลักษณะ web application เหมาะ

กับการใช้งานบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเพื่อการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้อาจมีการพัฒนาต่อยอดให้

สามารถใช้งานผ่านอุปกรณส์มาร์ทโฟนเพื่อการใชง้านท่ีสะดวกมากยิ่งขึน้ 
2. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารเอกสารภายในองค์กร จะต้องเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายภายในองค์กร

ซึ่งอาจจะเกดิปัญหาการบุกรุกจากเครือข่ายภายนอกได้ จึงจ าเป็นตอ้งมีการตรวจสอบระบบป้องกันให้มปีระสิทธิภาพ

อยู่เสมอ 

3. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารเอกสารภายในองค์กร เหมาะส าหรับการใช้งานภายในองค์กรซึ่งผู้ใช้

สามารถใช้ User Name และ Password เดียวกันกับระบบสารสนเทศอื่นๆ ขององค์กรได้ และในอนาคตอาจมีการ

พัฒนาระบบสารสนเทศน้ีให้มีการท างานท่ีคลอบคลุมระบบเอกสารท้ังหมดขององค์กร หรือสามารถส่งข้อมูลระหวา่ง

หนว่ยงานได้โดยเชื่อมกับระบบการสง่ e-mail ขององคก์ร ซึ่งจะท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
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ความหลากหลายของชนิดแมลงวันหัวเขียวในพ้ืนที่ป่าชุมชนบ้านเผ่าไทย 

จังหวัดพิษณุโลก ราชอาณาจักรไทย 

DIVERSITY OF BLOW FLY SPECIES IN BAN PHAOTHAI-COMMUNITY FOREST, 

PHITSANULOK PROVINCE, THAILAND 
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บทคดัย่อ 

ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม ห ล า ก ห ล าย ข อ ง ช นิ ด แ มล ง วั น หั ว เ ขี ย ว ใ น พ ื น ท่ี ป่ า ชุ ม ช น บ้ า น เ ผ ่า ไ ท ย  จั ง ห วั ด พิ ษ ณุ โ ล ก  ใ น ช่ ว ง

เ ดื อ น มิ ถุ น า ย น  ถึ ง  เ ดื อ น สิ ง ห า ค ม พ . ศ .  2 5 6 0  โ ด ย ใ ช้ วิ ธี ส้า ร วจ การ เ ก็ บ ตัว อ ยา่ งแ บ บ สุ่ม ด้ วย วิ ธี สวิ งโ ฉ บ  แ ล ะ ก า ร ใ ชก้ับ

ดั ก แ ล ะ เ ห ยื่ อ ล่ อ  พ บ  แ ม ล ง วั น หั ว เ ขี ย ว  ไ ด้  3  ว ง ศ์ ย่ อ ย  ค ื อ  Luciliinae, Chrysomyinae แ ล ะ Rhiniinae ซึ่ ง ว ง ศ์ ย่ อ ย ท่ี พ บ

มากที่สุด คือ Chrysomyinae (51.19%) และพบแมลงวันหัวเขียว ไ ด้ 16 ชนิด โดยพบแมลงวันชนดิ Lucilia sinensis มาก

ท่ี สุ ด  (35.42% )  ใ น เ ข ต พ ื น ท่ี ก า ร ศึ ก ษ า  น อ ก จ า ก นี ยั ง พ บ แ ม ล ง วั น ช นิ ด  Isomyia hetauda เ ป็ น ค รั ง แ ร ก ใ น จั ง ห วั ด

พษิณุโ ลก ซ ึ่งขอ้มูลท่ีได้จาก การศึกษาครั งจะเป็นขอ้มูลท่ีส้าคัญใ นการศึกษาทางดา้นความหลากหลายทางชวีภาพขอ ง

แมลงวันในราชอาณาจ ักรไทยตอ่ไปในอนาคต 

 

ค าส าคัญ: ความหลากหลา ย  แมลงวัน หัวเขียว  ป่าชุมชน  จ ังหวัดพิษณุโ ลก  ราชอาณาจกัรไทย 

 

ABSTRACT 

The diversity of blow fly species in Ban Phaothai- community forest of Phitsanulok Province was studied 

during June to August 2017. Flies were collected by using sweeping insect nets and bait and trapping method. All 

blow flies ( 463 specimens)  were identified into 3 subfamilies including Luciliinae, Chrysomyinae and Rhiniinae. 

Blow flies in subfamily Chrysomyinae were found in the highest number ( 51. 19% ) .  Among 16 species that were 

found in this study area, Lucilia sinensis was the most abundant species ( 35. 42% ) .  In addition, Isomyia hetauda 

was firstly found in Phitsanulok Province. The information of this study is useful for study in biodiversity of fly fauna 

of Thailand in the future. 

 

Keywords: Diversity / Blow flies / Community Forest / Phitsanulok Province / Thailand 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

แ ม ล ง วั น หั ว เ ขี ย ว จั ด เ ป็ น สั ต ว์ ข า ข้ อ อ ยู่ ใ น ไ ฟ ลั ม  Arthopoda ว ง ศ์  Calliphoridae ซึ่ ง มี ก า ร แ พ ร่ ก ร ะ จ า ย ตั ว อ ยู่ ท่ั ว

โ ลกทั งใ นเขตพื นท่ี ร้อ น และเขตพื นท่ีหนาว โ ดยมีความสัมพันธ์อ ยูใ่ กล้ ชดิกั บคน และ สัตว์ ปัจจ ุบันราชอาณาจ ัก รไ ท ย ไ ด้

มี ก า ร ส้ า ร ว จ พ บ แ ม ล ง วั น หั ว เ ขี ย ว ท่ี มี ค ว า ม ส้ า คั ญ ท า ง ก า ร แ พ ท ย์  พ บ ถึ ง  9 6 ช นิ ด  (Bunchu et al., 2014)  โ ด ย ช นิ ด ท่ี พ บ

มากที่สุดในกลุ่มนี  คือ Chrysomya megacephala มบีทบาทความส้าคัญทั งในดา้นทางกา รแพท ย ์ และด้านนิติกีฏวทิย า  

โ ด ย เ ฉ พ า ะ ด้ า น ท า ง ก า ร แ พ ท ย์  แ ม ล ง วั น ก ลุ่ ม นี เ ป็ น ส า เ ห ตุ ข อ ง โ ร ค ห น อ น แ ม ล ง วั น  ( Myiasis)  แ ล ะ เ ป็ น พ า ห ะ เ ชิ ง ก ล ข อ ง

เ ชื อ ก่ อ โ ร ค ห ล า ย ช นิ ด ทั ง แ บ ค ที เ รี ย  ไ ว รั ส  โ ป ร โ ต ซั ว  ห น อ น พ ย า ธิ  ร ว ม ถึ ง เ ป็ น ตั ว ก่ อ ค ว า ม ร้ า ค า ญ ใ ห้ แ ก่ ค น แ ล ะ สั ต ว์  

(Bunchu, 2012)  แ ต่ อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม  แ ม ล ง วั น ยั ง มี ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ ท า ง ก า ร แ พ ท ย์  มี ร า ย ง า น  ก า ร น้ า ตั ว อ่ อ น ข อ ง แ ม ล ง วั น หัว

เ ขี ย ว ม า ใ ช้ ใ น ก า ร รั ก ษ า บ า ด แ ผ ล เ รื อ รั ง ข อ ง ผ ู้ ป่ ว ย ท่ี เ ป็ น โ ร ค เ บ า ห ว า น  แ ล ะ ใ น ง า น ท า ง ด้ า น นิ ติ กี ฏ วิ ท ย า ท่ี ไ ด้ มี ก า ร ศึ ก ษ า

ว ง จ ร ชี วิ ต ข อ ง แ ม ล ง วั น  เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก า ร สื บ ส ว น  แ ล ะ ค ลี่ ค ล า ย ค ดีอ า ช ญ าก ร ร ม ใ ช้ ช่ ว ย ใ นก าร ป ร ะ ม า ณร ะ ย ะ เ ว ล าห ลั งการ

เ สี ย ชี วิ ต  ดั ง นั น จึ ง ต้ อ ง อ า ศั ย ข้อ มู ลท า งด้ า นค ว าม หล าก หล า ยข อ ง ชนิ ด แ มล ง วัน ใ น พ ื น ท่ี ตา่ ง ๆ  ใ น ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นงาน

ข้ า ง ต้ น  จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ท่ี ผ ่ า น ม า  ใ น พ ื น ท่ี ต่ า ง  ๆ  มี ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ข อ ง ช นิ ด แ ม ล ง วั น ท่ี แ ต ก ต่ า ง กั น อ อ ก ไ ป  ขึ น อ ยู่ กั บ

ปั จ จั ย ห ล า ย อ ย่ า ง  เ ช่ น  ภู มิ ศ า ส ต ร์  ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม  ส ภ า พ อ า ก า ศ  แ ล ะ ช่ ว ง ข อ ง ฤ ดู ก า ล  ท่ี ผ ่ า น ม า ไ ด้ มี ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม

หลากหลายชนดิของแมลงวันหัวเขียวในหลายพื นท่ี ทั งพื นท่ีในตา่งประเทศหรือใ นพื นท่ีราชอาณาจ ักรไทย เชน่ ประเทศ

ส า ธ า ร ณ รั ฐ อิ ส ล า ม อิ ห ร่ า น  (Khoobdel et al., 2 0 0 8; Khoobdel et al., 2013)  ป ร ะ เ ท ศ ส ห รั ฐ เ ม ริ ก า  (Brundage et al., 

2 0 1 1 )  แ ล ะ ป ร ะ เ ท ศ ส ห พั น ธ์ ส าธ าร ณ รั ฐบ ร า ซิล  (Figueiredo et al., 2018)  ร ว ม ถึ ง พ ื น ท่ี ข อ ง ร า ช อ าณา จัก ร ไ ท ย  โ ด ย ใ นปี  

ค . ศ .  2011 ไ ด้ มี ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ข อ ง ช นิ ด แ ม ล ง วั น ใ น พ ื น ท่ี จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ ห ม่  พ บ  Chrysomya megacephala 

มากที่สุด (Ngoen-klan et al., 2011) และปีต่อมา Bunchu และคณะ (2012) ไ ด้ท้ากา รศกึษาความหลากหลายชนดิของ

ก ลุ่ ม แ ม ล ง วั น หั ว เ ขี ย ว ใ น จั ง ห วั ด พิ ษ ณุ โ ล ก  ภ า ค เ ห นื อ ข อ ง ร า ช อ า ณ า จั ก ร ไ ท ย  ซึ่ ง ไ ด้ ศึ ก ษ า ใ น  4 อ้ า เ ภ อ  คื อ  อ้ า เ ภ อ วั ด

โ บสถ์ อ้าเภอนครไ ทย อ้าเภอวังทอง และอ้าเภอเมอืง โ ดยแตล่ะอ้าเภอท้ากา รส้ารวจใ นพื นท่ีท่ีอยูอ่าศัย การเกษตร ป่า 

แ ล ะ ภู เ ข า  ซึ่ ง พ บ ว่ า  Chrysomya megacephala แ ล ะ  Achoetandrus rufifacies มี ก า ร พ บ จ้ า น ว น ม า ก ท่ี สุ ด ข อ ง ทุ ก พ ื น ท่ี ท่ี

ท้ า ก า ร ศึ ก ษ า  แ ต่ อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม ปั จ จุ บั น ยั ง ไ ม่ มี ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ช นิ ด ข อ ง แ ม ล ง วั น หั ว เ ขี ย ว ใ น เ ข ต พ ื น ท่ี ป่ า

ชุ ม ช น บ้ า น เ ผ ่ า ไ ท ย  จั ด ตั ง อ ยู่ ใ น เ ข ต พ ื น ท่ี บ้ า น เ ผ ่ า ไ ท ย  อ้ า เ ภ อ เ นิ น ม ะ ป ร า ง  จั ง ห วั ด พิ ษ ณุ โ ล ก  ปั จ จุ บั น เ ป็ น ป่ า ชุ ม ช น ท่ี มี

สภาพแวดลอ้มท่ีอุ ดมส มบู รณ์ มแีหลง่อาหารท่ีสม บู รณ์ และยังเป็น พ ืนป่ าชุ มช มท่ี ชา วบ้า นใน พ ืน ท่ี ชว่ ยกันดู แล อนุรั ก ษ์  

และจัดเป็นสถานท่ีเปิดให้ท่องเท่ียว ศกึษาเชงิระบบนเิวศ ดูความหลากหลายชนดิของส่ิงมีชีวิต 

ดั ง นั น ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ช นิ ด ข อ ง แ ม ล ง วั น หั ว เ ขี ย ว ใ น พ ื น ท่ี นี  อ า จ จ ะ ไ ด้ ข้ อ มู ล ท่ี ส้ า คั ญ ใ น ก า ร ศึ ก ษ า

ความหลากหลายทางชวีภาพ แ ละเป็นขอ้มูลท่ีน้าไ ปใ ชใ้ นงานดา้นนติกิีฏวทิยา และด้านการแพทยไ์ ด้  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาชนิดของแมลงวันหัวเขียวในพ ืนท่ีป่าชุมชนบ้านเผ ่าไทย อ้าเภอเนนิมะปราง จังหวัดพษิณุโ ลก ใ นช่วง

เดอืนมถิุนายน ถึง เดอืนสิงหาคม พ.ศ. 2560 

 

ขอบเขตการวิจัย 

ก า ร ศึ ก ษ า ค รั ง นี ท้ า ก า ร ส้ า ร ว จ แ ม ล ง วั น หั ว เ ขี ย ว ใ น พ ื น ท่ี ป่ า ชุ ม ช น บ้ า น เ ผ ่ า ไ ท ย  อ้ า เ ภ อ เ นิ น ม ะ ป ร า ง  จ ั ง ห วั ด

พษิณุโ ลก ใ นช่วงเดอืนมถิุนายน ถึง เดือนสงิหาคม พ.ศ. 2560 โ ดยท้ากา รสุ่มเก็บตัวอยา่งด้วยกับดัก และสวงิโ ฉบท่ีใ ช้
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เครื่องในหมูท่ีห มักจ นเ นา่ เ ป็น เ หยื่ อล่ อแม ลง วัน จา กนั นน้าตัวอยา่ง แม ลงวั นหั ว เขี ยว ท่ีส้า ร วจพ บม าจ ัดจ้า แน กช นดิ โ ดย

ใ ชล้ักษณะความแตกต่างทางสัณฐ านวทิยาท่ีอาศัยกุญแจ อนุ กรมวธิานของแมลงวันหัวเขียว 

 

กรอบแนวคดิวิจัย 

ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย ค รั ง นี  เ ป็ น ก า ร ศึ ก ษ า สุ่ ม ส้ า ร ว จ ช นิ ด ข อ ง แ ม ล ง วั น หั ว เ ขี ย ว  ซึ่ ง แ ม ล ง วั น หั ว เ ขี ย ว ท่ี มี อ ยู่ ใ น แ ต่ ล ะ

ภู มิ ภ า ค นั น มี ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ช นิ ด ท่ี แ ต ก ต่ า ง กั น  ท่ี ขึ น อ ยู่ กั บ ปั จ จั ย ห ล า ย อ ย่ า ง  เ ช่ น  ภู มิ ศ า ส ต ร์  ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม  แ ล ะ

สภาพอาก าศท่ีแตก ตา่ง กัน ออ กไ ป พ ืนท่ีป่าชุมชน บ้า น เผ ่าไ ทย อ้าเภอเนนิ มะ ปร าง จังหวัดพษิณุโ ลก เป็นพื นท่ีป่า ชุ ม ช น

ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ และคาดว่านา่จ ะมีความหลากหลายของชนดิแมลงวันหัวเขียวสูง และรวมถึงพื นท่ีดังกลา่วยังไม่

มี ก า ร ศึ ก ษ า ค ว าม ห ลา กห ล าย ช นิ ด ขอ ง แม ล งวั น ม าก่ อ น ดั ง นั น จึ ง เ ป็ น ท่ี ม า ใ น ก าร ศึ กษ า ครั ง นี  เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล เ บื อ ง ตน้

ใ นการศึกษาความหลาก หลายทางชวีภาพ ด้านงานนติกิีฏวทิยา และทางดา้นการแพทยไ์ ด้ 

 

วิธีด าเนนิการวิจัย 

การเก็บตัวอยา่งแมลงวันในพืน้ที่ศกึษา 

ท้ า ก า ร สุ่ ม เ ก็ บ ตั ว อ ย่ า ง แ ม ล ง วั น หั ว เ ขี ย ว ใ น พ ื น ท่ี ป่ า ชุ ม ช น บ้ า น เ ผ ่ า ไ ท ย  อ้ า เ ภ อ เ นิ น ม ะ ป ร า ง  จั ง ห วั ด พิ ษ ณุ โ ล ก 

( พิ กั ด  N 1 6°4 3'3 2 . 8 "  E 1 0 0°3 9'2 4 . 4 "  แ ล ะ  N 1 6°4 3'2 1 . 3 "  E 1 0 0°3 9'4 3 . 5 ", Alt 520 m)  ( ภ า พ ท่ี  1)  ตั ง แ ต่ เ ดื อ น

มิ ถุ น า ย น  ถึ ง  เ ดื อ น สิ ง ห า ค ม พ . ศ .  2 560 โ ด ย ท้ า ก า ร เ ก็ บ ตั วอ ย่ าง แ มล ง วัน หั วเ ขี ย ว ด้ว ย กา ร ใ ช้ สวิ ง โ ฉบ  แ ล ะ กั บ ดั ก  ช นิ ด

โ ค ม ดั ก แ ม ล ง วั น พ ล า ส ติ ก  ซึ่ ง เ ห ยื่ อ ล่ อ ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร ล่ อ แ ม ล ง วั น  คื อ  เ นื อ ห มู แ ล ะ เ ค ร่ื อ ง ใ น ห มู ท่ี ถู ก ท้ า ใ ห้ เ น่ า  2-3 วั น 

(Boonchu et al., 2003)  โ ด ย ก า ร เ ก็ บ ตั ว อ ย่ า ง แ ม ล ง วั น หั ว เ ขี ย ว แ ต่ ล ะ ค รั ง จ ะ เ ก็ บ ตั ว อ ย่ า ง ท่ี ใ ช้ เ ห ยื่ อ ล่ อ ใ น ต อ น เ ช้ า  เ ป็ น

เ ว ล า  1 ชั่ ว โ ม ง  แ ล้ ว น้ า ไ ป ว า ง ใ น จุ ด ท่ี ต้ อ ง ก า ร จั บ แ ม ล ง วั น  แ ล ะ น้ า แ ม ล ง วั น หั ว เ ขี ย ว ท่ี จั บ ไ ด้ จ า ก ส วิ ง โ ฉ บ ใ ส่ ล ง ใ น ห ล อ ด

ท ด ล อ ง  จ า ก นั น น้ า แ ม ล ง ท่ี จั บ ไ ด้ ไ ป แ ช่ ใ น น ้ า แ ข็ ง เ พื่ อ ฆ่ า แ ม ล ง วั น  ส่ ว น แ ม ล ง วั น หั ว เ ขี ย ว ท่ี ไ ด้ จ า ก กั บ ดั ก  ช นิ ด โ ค ม ดั ก

แมลงวันพลาสตกิ ใ ห้ใชถุ้ง ด้าครอบไ วทั้ งกับดั ก แลว้น้ากลับมาท่ีหอ้งปฏบัิ ตกิา รด้านกี ฏวิ ทยา ภาควิชาจ ุลชีววทิย า แ ล ะ

ปรสิตวทิยา คณะ วทิยาศาสตร์การแพทย ์มหาวทิยาลัยนเรศวร และท้ากา รฆา่แมลงวัน โ ดยน้ากับดักท่ีมีแมลงวันไ ปแช่

ใ นตู้เย็นอุณหภูม ิ4 ºC เป็นเวลา 15 นาที เมื่อครบเวลาท่ีก้าหนด จึงท้ากา รปักแม ลงวันหัวเขียว โ ดยใชเ้ข็มปักแมลง ปัก

ท่ี ป ล้ อ ง อ ก  ป ล้ อ ง ท่ี ส อ ง ท า งด้ าน ขว าข อง แ มล งวั น แ ล้ ว น้ า ตั ว อ ยา่ งแ มล งวั น หัว เ ขีย ว ท่ี ปั กไ ป อ บ ท่ีอุ ณ หภู ม ิ45 ºC เ พื่ อ ไ ล่

ความชื นออกจ ากตัวแมลง เป็นเวลา 1 วัน เมื่อครบก้าหนดระยะเวลาแลว้ จึงน้าตัวอย่างแมลงวันท่ีได้มาท้ากา รจ้า แนก

ช นิ ด ภ า ย ใ ต้ ก ล้ อ ง ส เ ต อ ริ โ อ  แ ล ะ ใ ช้ กุ ญ แ จ อ นุ ก ร ม วิ ธ า น ส้ า ห รั บ แ ม ล ง วั น หั ว เ ขี ย ว ข อ ง  Kurahshi and Bunchu (2011)  ใ น

ก า ร จั ด จ้ า แ น ก ช นิ ด ลั ก ษ ณ ะ ต า ม ท า ง สั ณ ฐ า น วิ ท ย า  แ ล ะ น้ า ไ ป วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ท า ง ส ถิ ติ  โ ด ย ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม  Excel 2016 

ตอ่ไป 
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ภาพที่ 1 แผนที่ต้าแหนง่การเกบ็ตัวอยา่งใ นพื นท่ีป่าชุมชนบ้านเผ ่าไทย อ้าเภอเนนิมะปราง จังหวัดพิษณุโ ลก 

ที่มา: https://www.google.co.th/maps 

 

ผลการวิจัย 

จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ช นิ ด ข อ ง แ ม ล ง วั น หั ว เ ขี ย ว ใ น พ ื น ท่ี ป่ า ชุ ม ช น บ้ า น เ ผ ่ า ไ ท ย  อ้ า เ ภ อ เ นิ น ม ะ ป ร า ง  

จั ง ห วั ด พิ ษ ณุ โ ล ก  ใ น ช่ ว ง เ ดื อ น มิ ถุ น า ย น  ถ ึ ง  เ ดื อ น สิ ง ห า ค ม  พ . ศ .  2560 พ บ  จ้ า น ว น แ ม ล ง วั น หั ว เ ขี ย ว  ทั ง ห ม ด  463 

ตั ว อ ย่ า ง  เ มื่ อ น้ า ตั ว อ ย่ า ง แ ม ล ง วั น หั ว เ ขี ย ว ม า จั ด จ้ า แ น ก ช นิ ด  ส า ม า ร ถ จั ด จ้ า แ น ก ไ ด้  3 ว ง ศ์ ย่ อ ย  คื อ  Luciliinae, 

Chrysomyinae แ ล ะ Rhiniinae โ ด ย ว ง ศ์ ย่ อ ย ท่ี พ บ ม า ก ท่ี สุ ด  คื อ  Chrysomyinae คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  51.19 ( ต า ร า ง ท่ี  1)  แ ล ะ

พ บ ช นิ ด ข อ ง แ ม ล ง วั น หั ว เ ขี ย ว ทั ง ห ม ด 16 ช นิ ด  ( ภ า พ ท่ี  2)  ไ ด้ แ ก่  Achoetandrus rufifacies, Achoetandrus villeneuvi, 

Ceylomonyia nigripes, Chrysomya chani, Chrysomya megacephala, Chrysomya pinguis, Chrysomya thanomthini, 

Hemipyrellia ligurriens, Hemipyrellia pulchra, Hypopygiopsis infumata, Hypopygiopsis tumrasvini, Lucilia papuensis, 

Lucilia porphyrina, Lucilia sinensis, Isomyia facialis แ ล ะ  Isomyia hetauda ซึ่ ง ช นิ ด ท่ี พ บ ม า ก ท่ี สุ ด  คื อ  Lucilia sinensis 

คิดเป็นร้อยละ 3 5 .42 (ตารางที่ 2) 
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ภาพที่ 2 ตัวอยา่งแมลงวันหัวเขียวทั ง 16 ชนิด (สเกล = 3 มลิลเิมตร) : (A) Achoetandrus rufifacies, (B) Achoetandrus 

villeneuvi, (C)  Ceylomonyia nigripes, (D)  Chrysomya chani, (E)  Chrysomya megacephala, (F)  Chrysomya 

pinguis, (G) Chrysomya thanomthini, (H) Hemipyrellia ligurriens, (I) Hemipyrellia pulchra, (J) Hypopygiopsis 

infumata, (K)  Hypopygiopsis tumrasvini, (L)  Lucilia papuensis, (M)  Lucilia porphyrina, (N)  Lucilia sinensis, 

(O) Isomyia facialis และ (P) Isomyia hetauda 

 

ตารางที่ 1 ร้อยละวงศ์ย่อยของแมลงวันหัวเขียวท่ีในพื นท่ีป่าชุมชนบ้านเผ ่าไทย จ ังหวัดพิษณุโลก 

วงศ์ย่อย ร้อยละ (%) 

Chrysomyinae  51.19 

Luciliinae 48.16 

Rhiniinae 0.43 

 

ตารางที่ 2 ความหลากหลายชนดิของแมลงวันหัวเขียวท่ีในพื นท่ีป่าชุมชนบ้านเผ ่าไทย จ ังหวัดพษิณุโ ลก 

ชนิดของแมลงวนัเขยีว จ านวน (ตัว) ร้อยละ (%) 

Subfamily: Chrysomyinae   

Achoetandrus rufifacies 36 7.78 
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ชนิดของแมลงวนัเขยีว จ านวน (ตัว) ร้อยละ (%) 

Achoetandrus villeneuvi 27 5.83 

Ceylomonyia nigripes 4 0.86 

Chrysomya chani 32 6.91 

Chrysomya megacephala 124 26.78 

Chrysomya pinguis 14 3.02 

Chrysomya thanomthini 1 0.22 

Subfamily: Luciliinae   

Hemipyrellia ligurriens 14 3.02 

Hemipyrellia pulchra 1 0.22 

Hypopygiopsis infumata 2 0.43 

Hypopygiopsis tumrasvini 3 0.65 

Lucilia papuensis 31 6.70 

Lucilia porphyrina 8 1.73 

Lucilia sinensis 164 35.42 

Subfamily: Rhiniinae   

Isomyia facialis 1 0.22 

Isomyia hetauda 1 0.22 

รวม 463 100 

 

อภปิรายผลการวิจัย 

การศึกษาความหลาก หลา ยช นดิข องแ มลง วัน หัว เขี ยวใ น พ ืน ป่า ชุม ชน บ้าน เผ ่าไ ทย อ้าเภอเนนิมะ ปรา ง จังหวัด

พิ ษ ณุ โ ล ก  โ ด ย เ ก็ บ ตั ว อ ย่ า ง แ ม ล ง วั น  463 ตั ว อ ย่ า ง  ด้ ว ย ส วิ ง โ ฉ บ  แ ล ะ กั บ ดั ก  เ มื่ อ น้ า ม า จั ด จ้ า แ น ก ช นิ ด  พ บ ว่ า  มี ค ว า ม

ห ล า ก ห ล า ย ช นิ ดข อ ง แม ล งวั น  3 ว ง ศ์ ย่ อ ย  16 ช นิ ด  ซ ึ่ ง ว ง ศ์ ย่ อ ย ท่ี พ บ ม า กที่ สุ ด  คื อ  Chrysomyinae ( 5 1 . 1 9 % )  ซึ่ ง มี ค ว าม

ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร ศึ ก ษ า ท่ี ผ ่ า น ม า ไ ด้ ท้ า ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ช นิ ด ข อ ง แ ม ล ง วั น หั ว เ ขี ย ว ใ น จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ ห ม่  

พิ ษ ณุ โ ล ก  แ ล ะ ล้ า ป า ง  (Moophayak et al., 2011; Bunchu, 2012)  โ ด ย พ บ แ ม ล ง วั น หั ว เ ขี ย ว ใ น ว ง ศ์ ย่ อ ย  Chrysomyinae 

ท่ี พ บ ม า ก ท่ี สุ ด  คื อ  แ ม ล ง วั น หั ว เ ขี ย ว ช นิ ด  C.  megacephala ซึ่ ง เ ป็ น แ ม ล ง วั น ท่ี มี ร า ย ง า น พ บ ม า ก ท่ี สุ ด ใ น ทุ ก พ ื น ท่ี ข อ ง

ราชอาณาจ ักรไทย (Bunchu, 2012) แตอ่ย่างไรก็ตามกา รศกึ ษาค รั งนี พบ แมลงวันหัวเขี ยว ชนิ ด C. megacephala น้อย

ก ว่ า แ ม ล ง วั น หั ว เ ขี ย ว ช นิ ด  L.  sinensis ทั ง นี อ า จ เ นื่ อ ง ม า จ า ก วิ ธี ก า ร เ ก็ บ ตั ว อ ย่ า ง  ส ถ า น ท่ี  แ ล ะ ช่ ว ง เ ว ล า ใ น ก า ร เ ก็ บ

แ ต ก ต่ า ง กั น  ซึ่ ง จ า ก ร า ย ง า น ท่ี ผ ่ า น ม า พ บ แ ม ล ง วั น หั ว เ ขี ย ว ช นิ ด  L. sinensis ใ น เ ข ต พ ื น ท่ี ป่ า ม า ก ก ว่ า พ ื น ท่ี อ ยู่ อ า ศั ย  แ ล ะ

พ ื น ท่ี ก า ร เ ก ษ ต ร  (Moophayak et al., 2011; Bunchu et al., 2012; Klong-Klaew et al., 2017)  ซึ่ ง แ ม ล ง วั น ดั ง ก ล่ า ว มี

ร า ย ง า น พ บ ใ น จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ ห ม่  น ค ร ร า ช สี ม า  แ ล ะ พิ ษ ณุ โ ล ก  (Bunchu, 2012)  น อ ก จ า ก นี ยั ง พ บ แ ม ล ง วั น หั ว เ ขี ย ว ช นิ ด  I. 

hetauda ค รั ง แ ร ก ใ น จั ง ห วั ด พิ ษ ณุ โ ล ก  แ ต่ อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม แ ม ล ง วั น หั ว เ ขี ย ว ช นิ ด ดั ง ก ล่ า ว ยั ง มี ร า ย ง า น พ บ ใ น จั ง ห วั ด

เ ชี ย ง ใ ห ม่  แ ล ะ ล้ า ป า ง  (Bunchu et al., 2 0 1 2 )  แ ล ะ ก า ร ศึ ก ษ า ค รั ง นี ยั ง พ บ  แ ม ล ง วั น หั ว เ ขี ย ว ท่ี มี ก า ร ร า ย ง า น ว่ า เ ป็ น แ มลง

วั น ท่ี มี ค ว า ม ส้าคั ญท าง การ แ พท ย์ ขอ ง ร าช อา ณาจ ั กร ไ ท ย  อ ยู่  8 ช นิ ด  ไ ด้ แ ก่  A.  rufifacies, A.  villeneuvi, C.  nigripes, C. 

chani, C.  megacephala, C.  pinguis, H. ligurriens แ ล ะ  L.  porphyrina (Bunchu, 2012; Tawatchai et al., 2017)  โ ด ย
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พ บ ว่ า  แ ม ล ง วั น หั ว เ ขี ย ว  ช นิ ด  A.  villeneuvi, C.  pinguis แ ล ะ  L.  porphyrina ส า ม า ร ถ น้ า ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร ป ร ะ ม า ณร ะ ย ะ หลัง

การตายของศพ ท่ีพ บไ ด้ (Tawatchai et al., 2017) นอกจ ากนี แมลงวัน หัว เขี ยว ชนิ ด A. rufifacies และ C. megacephala 

ยังเป็นสาเหตุของโ รค หนอนแมลงวัน (Myiasis) (Bunchu, 2012) 

ก า ร ศึ ก ษ า คว าม ห ลาก หล าย ท าง ชี วภ าพ ขอ ง แม ลง วั นนั น  มี ปั จ จั ย ใ น การ ศึ กษ า อยู่ ห ลา ยอ ย่ าง  อ า ทิ  ปั จ จั ย ท าง

ส ภ า พ ภู มิ ศ า สต ร์  ส ภ า พู มิ อ า กาศ  ท่ี อ ยู่ อ า ศั ย  แ ล ะ แ ห ล่ ง อ าหา ร ท่ี สม บูร ณ์  (Mashaly et al., 2017)  ซึ่ ง ใ น แ ตล่ ะพื นท่ีจะมี

ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ท่ี แ ต ก ต่ า ง กั น อ อ ก ไ ป ท่ี ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต แ ล ะ ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ช นิ ด ข อ ง แ ม ล ง วั น  เ ช่ น  ใ น

ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ท่ี อ ยู่ สู ง ส า ม า ร ถ พ บ แ ม ล ง วั น หั ว เ ขี ย ว ช นิ ด  A.  villeneuvi, C.  nigripes, C.  pinguis, C.  thanomthini, C. 

chani, Hy. tumrasvini, L. papuensis และ L. porphyrina มากก วา่ใ นพื นท่ีราบ (Sukontason, 2010; Moophayak et al., 

2014)  เ นื่ อ ง จ า ก ส ภ า พ พ ื น ท่ี ท่ี อ ยู่ สู ง  เ ป็ น พ ื น ท่ี ค่ อ น ข้ า ง มี ค ว า ม อุ ด ม ส ม บู ร ณ์  ไ ม่ ถู ก สิ่ ง ร บ ก ว น จ า ก ม นุ ษ ย์  แ ต่ อ ย่ า ง ไ ร ก็

ต า ม ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ค รั ง นี เ ป็ น เ พี ย ง ก า ร ศึ ก ษ า เ บื อ ง ต้ น ซึ่ ง จ้ า เ ป็ น ต้ อ ง มี ก า ร ศึ ก ษ า เ พิ่ ม เ ติ ม  โ ด ย ท้ า ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ทุ ก ช่ ว ง

ฤ ดู ก า ล  เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ท า ง ชี ว ภ า พ ท่ี ส ม บู ร ณ์  น้ า ไ ป สู่ ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ด้ า น ต่ า ง  ๆ  อ า ทิ  ก า ร เ ฝ ้ า

ระวังพาหะน้าโ รคที่เกิดจาก แมลงวัน ความหลา กหลายชนดิทางชวีภาพ งา นดา้นนติกิีฏวทิยา และด้านการแพทยต์อ่ไป 

 

ข้อเสนอแนะ 

การวจิัยครั งนี เป็นการศึกษาเบื องต้นเกี่ยวกับความหลากหลา ยชนดิของแมลงวันหัวเขียวในพ ืนท่ีป่าชุมชนบ้าน

เ ผ ่ า ไ ท ย  จ ั ง ห วั ด พิ ษ ณุ โ ล ก  ซึ่ ง เ ป็ น ก า ร จ้ า แ น ก ลั ก ษ ณ ะ ท า ง สั ณ ฐ า น วิ ท ย า เ ท่ า นั น  จึ ง ค ว ร มี ก า ร ศึ ก ษ า เ พิ่ ม เ ติ ม ใ น ก า ร

จ้า แนกชนดิของแมลงวันด้วยเทคนิคชีววทิยา ระดับโมเ ลกุล เพื่อดูความแปรผ ันทางพันธุกรรมของแม ลงวันใ นแต่ล ะ ช่ ว ง

ฤดู และ สายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของแมลงวันในพ ืนท่ีดังกลา่ว 
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การพัฒนาระบบติดตามยานพาหนะด้วย INTERNET OF THINGS (IOT) 

DEVELOPMENT OF VEHICLE TRACKING SYSTEM BY USING INTERNET OF THINGS (IOT) 

 
จักรพันธ์  จันทร์เขียว1 และสิทธิพงษ์  จันทร์สรณ์2 

 

บทคดัย่อ 

การวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) พัฒนาระบบตดิตามยานพาหนะดว้ย Internet of Things (IoT) 2) ประเมินผล

การใช้งานระบบระบบตดิตามยานพาหนะดว้ย Internet of Things (IoT) ผลการวจิัย พบวา่ ระบบท่ีพัฒนา ประกอบด้วย 

3 ส่วนได้แก่ 1.1) ส่วนแสดงผลบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน 1.2) ส่วนติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับติดตาม

ยานพาหนะ และ 1.3) ส่วนเก็บข้อมูลบนคลาวค์ เซิร์ฟเวอร์ 2) ผลการประเมินจากผู้ใช้ระบบติดตามยานพาหนะด้วย 

Internet of Things (IoT)  การทดสอบประเมนิผลประสิทธิภาพระบบ โดยกลุม่ตัวอย่าง จ านวน 15 ตัวอยา่ง ทดสอบใช้

ระบบงาน แล้วตอบแบบสอบถาม 3 ด้าน ได้แก่ 1) Functional Requirement Test 2) Functional Test และ 3) Usability 

Test พบวา่ผู้ใชส้่วนใหญ่พงึพอใจระบบงานในระดับมาก 

 

ค าส าคัญ: อนิเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (ไอโอที)  ตดิตามยานพาหนะ  คลาวค์เซิร์ฟเวอร์ 

 

ABSTRACT 

This study has two objectives, 1) to develop vehicle tracking system by using Internet of Things (loT) and 

Secondly, to evaluate the vehicle tracking system by using Internet of Things (IoT). The system composes of three 

parts. The first is output application based on computer and smartphone. Second is setting device for tracking 

vehicle. And the last one, data is uploaded to the Cloud server. 2) User evaluation results of vehicle tracking 

system by using Internet of Things (IoT). The system was evaluated by 15 samples in three key tests including 

requirement test, functional test, and usability test. It was found that the system provided high satisfaction to most 

users. 

 

Keywords: Internet of Things (IoT) / GPS Vehicle Tracking / Cloud Server 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ส านักบริหาร มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เป็นหน่วยงานหนึ่งตามโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

งานส าคัญอยา่งหนึ่งของส านักบริหาร คือ งานดา้นยานพาหนะ ซึ่งจะให้บริการด้านการจัดตารางการเดินทาง ส าหรับ

ไวบ้ริการรับส่งนักศกึษา  อาจารย์ผู้สอน (อ.พเิศษ) และบุคลากรในทุกระดับของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเพื่อไปใช้งาน

ตามภารกิจตา่งๆ ที่ได้รับมอบหมายจากทางมหาวทิยาลัย และสามารถตรวจสอบได้เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจนั้นๆ  

                                                           
1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะบรหิารและการจัดการ มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา 
2 บรษิัท ท๊อป เทคโนโลย ีเซอร์วสิ จ ากัด 
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ดังนั้น ในการวิจัยคร้ังนี้ จะพัฒนาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ โดยใช้ Internet of Things (IoT)  มหศักดิ์ เกตุฉ่ า 

(2561)  ส าหรับบันทึกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับยานพาหนะ เช่น ลักษณะ  สี  เลขทะเบียน  ผู้ขับ  และตรวจสอบ

เส้นทางเดินทางของยานพานะของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  โดยการพัฒนาจะเป็นการประยุกต์การน าข้อมูลท่ีรับได้

จากอุปกรณ์รับสัญญาณจากดาวเทียม GPS (Global Positioning System) มาใช้ในการระบุต าแหน่งท่ียานพาหนะ

เดินทาง โดยสามารถตรวจสอบกับต าแหน่งท่ีระบุไว้กับระบบ Google Map และน าข้อมูลท่ีได้มาส่งผ่านไปยังคลาวด์ 

เซิร์ฟเวอร์ และสามารถตรวจสอบข้อมูล และน าเสนอข้อมูลท่ีเข้าใจได้ง่าย ผ่านหน้าจออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ

สมาร์ทโฟน  และเพิ่มประสิทธิภาพส าหรับการด าเนนิงานของมหาวทิยาลัยได้ดีมากยิ่งขึ้น  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ส าหรับระบบติดตามยานพาหนะ และระบบเพื่อบริหารจัดการยานพาหนะท่ีใช้ในการ

แสดงผลจากอุปกรณใ์ห้อยูใ่นรูปแบบท่ีสามารถเขา้ใจง่าย เชน่ การจัดเก็บข้อมูลรายละเอยีดยานพาหนะ  รายละเอยีด

เส้นทางการเดินทาง เป็นประโยชน์ต่อการน าไปวิเคราะห์และตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ตามท่ีผู้บริหารของ

มหาวทิยาลัยตอ้งการได้ 

2. ประเมินผลประสิทธิภาพการใช้งานของระบบตดิตามยานพาหนะดว้ย Internet of Things (IoT) 

 

ขอบเขตการวิจัย 

1. ด้านการพัฒนาอุปกรณแ์ละซอฟตแ์วร์ 

    - อุปกรณ ์GPS Tracking  

   - ซอฟต์แวร์ IoT Dashboard เพื่อจัดการยานพาหนะ ให้อยู่ในรูปแบบท่ีสามารถเข้าใจได้ง่ายผ่านหน้าจอ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน เช่น การจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดยานพาหนะ รายละเอียดเส้นทางการเดินทาง 

และตรวจสอบรายละเอยีดต่างๆ ตามที่ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยตอ้งการได้ 

 2. ด้านการท างานของระบบ 

    - โดยการท างานจะท าการติดตั้งอุปกรณ์ GPS Tracking ในยานพาหนะ (รถยนต์) ท่ีจะใช้ท าการทดสอบ 

และเปิดระบบเพื่อให้อุปกรณ์ท างาน โดยข้อมูลท่ีได้จากอุปกรณ์จะถูกส่งกลับมายังคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ และจัดเก็บใน

ฐานขอ้มูลของระบบและรายละเอยีดต่างๆ ผ่านเครอืขา่ยอินเทอร์เน็ต 

 3. ด้านการทดสอบ 

    - การทดสอบการท างานจะท าการขับรถยนตไ์ปในเส้นทางการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย และเส้นทาง

จริงบนเส้นทางท่ีระบุ เช่น ภายในตัวเมืองของจังหวัดนครสวรรค์  โดยมีต้นทาง   คือ มหาวิทยาลัย ไปยังปลายทางท่ี

ระบุ เชน่ โรงแรมแกรนดว์ษิณุพลาซ่านครสวรรค์ (ท้ังไปและกลับ) เป็นต้น 

- การตรวจสอบข้อมูลการเดินทางจาก คลาวด์เซิร์ฟเวอร์ ผ่านเว็บไซต์ โดยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  และ

สมาร์ทโฟน ผ่าน IoT Dashboard ของระบบได้ท้ังแบบ Real Time   และตรวจสอบยอ้นหลังได้ 

 

วรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง Internet of Things (IoT) หมายถึง การท่ีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ สามารถ

เชื่อมโยงหรือส่งข้อมูลถึงกันได้ด้วยอนิเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องป้อนข้อมูล การเชื่อมโยงนี้ง่ายจนท าให้เราสามารถสั่งการ

ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้  ไปจนถึงการเชื่อมโยงการใช้งาน



 

279 
 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ากับการใช้งานอื่นๆ เช่น แอปพลิเคชัน แว่นตากูเกิล

กลาส รองเท้าวิ่งท่ีสามารถเชื่อมต่อข้อมูลการวิ่ง ทั้งความเร็ว ระยะทาง สถานท่ี และสถิติได้  (Internet of Things 

(ออนไลน์). สบืค้น ก.ย.61) 

ติดตามยานพาหนะ GPS (Global Positioning System)  Vehicle Tracking หมายถึงการระบุต าแหน่งของวัตถุ

ผ่านระบบระบุต าแหน่งบนพื้นโลก (Global Positioning System: GPS) ซึ่งใช้เพื่อติดตามและระบุต าแหน่งของวัตถุนั้นๆ

จากระยะไกล โดยเทคโนโลย ีGPS tracking  นี้สามารระบุได้ครอบคลุมถึงพิกัดภูมศิาสตร์ ละติจูด, ลองจิจูด, ความเร็ว

บนภาคพื้น ทิศทางและเส้นทางการเคลื่อนท่ีของวัตถุนั้นๆ ท่ีเราติดตามอยู่ได้   ฉัตรดา ลาภมหานนท์ กรกฎาคม 

(2559) 

คลาวด์เซิร์ฟเวอร์ (Cloud Server)  หมายถึง เซิร์ฟเวอร์ ท่ีมีหลักการท างาน คือน า Hardware Computer 

(Physical server) มาติดตั้งซอฟแวร์ Virtualization เป็นล าดับแรกก่อนท่ีจะลง software operating system (OS) เพื่อ

สร้างภาพคอมพิวเตอร์เสมือนขึ้นมาก่อน เพื่อให้ OS ท่ีติดตั้งมองเห็นว่าได้ติดตั้งอยู่กับคอมพิวเตอร์เสมือน ไม่ใช่ 

Hardware นั้นๆ (คลาวด์เซิร์ฟเวอร์ (Cloud Server) (ออนไลน์). สืบค้น ก.ย.61) และการเข้าถึงระบบท าได้หลากหลาย

ช่องทาง และมีค่าใช้จ่ายท่ีไม่แพงแต่มีประสิทธิภาพท่ีสูง มีการใช้ทรัพยากรท่ีประหยัด จึงท าให้ระบบ คลาวด์  

เซิร์ฟเวอร์ เป็นท่ีนิยมมากในปัจจุบัน (อรญา อ านาจเจริญพร. 2554) 

NodeMCU คือ หนึ่งในแพลตฟอร์มท่ีใชช้ว่ยในการสร้างงานท่ีเกี่ยวข้องกับ Internet of Things (IoT) ท่ีประกอบ

ไปด้วย Development Kit (ตัวบอร์ด) และ Firmware (Software บนบอร์ด) ท่ีเป็น open Source มาพร้อมกับโมดูล 

WiFi(ESP8266) ซึ่ง NodeMCU ตัวน้ีสามารถท างานได้หลายอยา่งมาก เชน่การท า Web Server ขนาดเล็ก ควบคุมการ

ท างานต่างๆ ผ่าน WiFi (NodeMCU (ออนไลน์). สบืค้น ก.ย.61) 

 

วิธีด าเนนิการวิจัย  

 1. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยของระบบตดิตามยานพาหนะ ด้วย Internet of Things (IoT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงขัน้ตอนการด าเนนิงานวิจัยระบบตดิตามยานพาหนะ ด้วย Internet of Things (IoT) 
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1.1 ศึกษาความเป็นไปได้ และก าหนดปัญหาของระบบ เป็นการศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวช้องกับงานวจิัย 

เข่น ต ารา เอกสาร การด้นหาจากอินเทอร์เน็ต และบทความวิจัยท้ังในและต่างประเทศ เพื่อปรับปรุงระบบติดตาม

ยานพาหนะ  ผลจากการศึกษาท าให้ทราบว่า อุปกรณ์ NodeMCU ESP8266 เป็น ไมโครคอนโทรเลอร์ท่ีน่าสนใจ 

เนื่องจากเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กท่ีมีระบบปฏิบัติการส าหรับควบคุมการท างานได้ ท่ีส าคัญ การเชื่อมต่อกับ

อุปกรณต์า่งๆ ได้งา่ย 

1.2 วิเคราะห์ข้อมูล พิจารณาข้อมูลจากระบบงานเดิมของส านักบริหาร จะไม่มีการน าระบบติดตาม

ยานพาหนะ ซึ่งการตดิตามจะใชเ้ป็นการโทรศัพท์สอบถามคนขับรถ วา่ออกเดินทาง หรือถึงจุดหมายท่ีก าหนด ถูกต้อง

หรือตรงเวลามากน้อยเพียงใด ความเร็วของยานพาหนะเป็นอยา่งไร ออกนอกพื้นท่ีเป้าหมายหรือไม ่การวิเคราะห์ใน

ส่วนนี้จะตรวจสอบได้จากข้อมูลคนขับรถท่ีให้ไว้เพียงอย่างเดียว จึงถือว่าระบบติดตามยานพานหะด้วย  Internet of 

Things (IoT) เป็นประโยชน์อย่างมาก และตรวจสอบได้ท้ังความเร็วของยานพาหนะ และเส้นทางการเดินทางท้ังจุดไป

และกลับได้แบบ Real Time และตรวจสอบยอ้นหลังได้ 

1.3 ออกแบบระบบ คณะผู้วิจัยได้ท าการแบ่งการออกแบบเป็น 3 ส่วน คือ (1) ส่วนแอปพลิเคขันส าหรับ

ติดต่อกับ ผู้ใช้ ส าหรับรับข้อมูลอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ มาแสดงผลบนหน้าจออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ท

โฟนเป็นค่าตัวเลข และกราฟิก ท่ีสามารถเขา้ใจได้งา่ย (2) ส่วนอุปกรณต์ดิตามยานพาหนะท่ีพัฒนาขึ้น จะถูกติดต้ังไป

ไว้ในยานพาหนะท่ีใช้ในการทดสอบ และเปิดใช้งานระบบไว้ตลอดเวลาการใช้งาน เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายไร้สาย (4G 

MIFI) ตลอดเวลา (3) ส่วนประมวลผลข้อมูล จะจัดท าเป็นระบบเว็บ เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเป็นสว่นย่อยของคลาวต ์เซิร์ฟเวอร์ 

แสดงตังภาพท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2 ภาพรวมการท างานของระบบตดิตามยานพาหนะ ด้วย Internet of Things (IoT) 

 

1.4 การพัฒนาระบบติดตามยานพาหนะด้วย Internet of Things (IoT)  คณะผู้วิจัยได้ท างานพัฒนาด้วย

ภาษา ASP และ NodeJS ร่วมกับไมโครคอนโทรเลอร์ซนิด  NodeMCU WeMos ESP8266 และท างานบนคลาวด์ 

เซิร์ฟเวอร์ 

1.5 เก็บรวบรวมข้อมูล สรุป วิเคราะห์ และจัดท าคู่มือการใช้งานระบบ คณะผู้วิจัยได้ท าการทดสอบโดย

การน า อุปกรณท่ี์พัฒนาไปให้กลุม่ตัวอย่าง จ านวน 15 คน เพื่อทดสอบการใช้งานระบบ  แลว้เก็บรวบรวมขอ้มูล น ามา

วเิคราะห์และสรุปผลตอ่ไป 

2. เครื่องมอืการวิจัย 

   ระบบติดตามยานพาหนะด้วย Internet of Things (IoT) เป็นการพัฒนาระบบติดตามเกี่ยวกับรายละเอียด
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เกี่ยวกับยานพาหนะ ผู้ขับ และเส้นทางการเดินทาง เพื่อน าไปจัดเก็บและประมวลผลบนเซิร์ฟเวอร์ และจัดท า

รายละเอียดการแสดงผลโดยอ้างอิงต าแหน่งพิกัดของยานพาหนะท่ีติดตั้งระบบกับ  Google Map เพื่อให้สามารถ

ตรวจสอบ ติดตามยานพานหะ และรายละเอียดต่างๆ ท่ีต้องการได้ผ่านเว็บไซต์ การพัฒนาแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 

อุปกรณ ์และซอฟตแ์วร์ 

2.1 อุปกรณ ์

2.1.1 ไมโครคอนโทรเลอร์ ซนิด NodeMCU WeMos ESP8266  

2.1.2 แบตเตอร่ีแบบ Li-ion 18650 ความจุเต็ม 2850mAh จ านวน 1 ก้อน พร้อมรางถ่าน 

2.1.3 โมดูลชารจ์แบตเตอร่ีลเิทียม กระแส 1 แอมป์ (พร้อมวงจรป้องกันการชารจ์) 

2.1.4 PCB 9x15 circuit board แผ่นปร๊ิน อเนกประสงค์ขนาด 9x15cm 1 ดา้น 

2.1.5 switch ไมโครสวติช์ กดติดปล่อยดับ 6 * 6 * 5MM แบบ 2 ขา  

2.1.6 สวติช์กดตดิ/กดดับ 

2.1.7 สายอากาศ GPS SMA Antenna สายยาว 3 เมตร พรอ้มแมเ่หล็ก 

2.1.8 อุปกรณ์ 4G MIFI 

2.1.9 SIM CARD โทรศัพท์มือถือรองรับ 4G 

2.1.10 คลาวด์ เซิร์ฟเวอร์ 

2.1.11 เครื่องคอมพวิเตอร์ PC 

2.1.12 โทรศัพท์ สมาร์ทโฟน 

2.2  ซอฟตแ์วร์ 

2.2.1 ใชร้ะบบปฏบัิตกิาร Ubuntu Server เป็นเว็บ เซิร์ฟเวอร์ 

2.2.2 ใชภ้าษา ASP MVC .NetCore ในการพัฒนาระบบตดิตามยานพาหนะ 

2.2.3 ใชภ้าษา NodeJS ในการพัฒนาระบบตดิตามยานพาหนะ 

2.2.4 ใช ้Google Map API ในการพัฒนาส่วนช่ือตอ่กับระบบตดิตามยานพาหนะ 

2.2.5 ใชโ้ปรแกรม Mongo DB ในการจัดการฐานขอ้มูลของระบบตดิตามยานพาหนะ 

 

ผลการวิจัย 

 1. ผลการพัฒนาระบบ 

   ผลการพัฒนาระบบแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ระบบติดตามยานพาหนะ และระบบแสดงผลส าหรับผู้ใช้ แสดง 

ตังภาพท่ี 3, 4 และ 5 ตามล าดับ  

 
ภาพที่ 3 อุปกรณร์ะบบตดิตามยานพาหนะที่พัฒนาขึ้นบรรจุในกล่อง และอุปกรณ ์4G MIFI 
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จากภาพท่ี 3 ระบบตรวจสอบติดตามยานพาหนะ ประกอบด้วย ไมโครคอนโทรลเลอร์ ชนิด NodeMCU 

WeMos ESP8266 ติดตั้งอยู่บนบอร์ด พร้อมเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าบรรจุอยู่ในกล่องพลาสติกเรียบร้อย และมีเสา /

สายอากาศ GPS เพื่อเชื่อมตอ่สัญญาณภายในกล่องกับอุปกรณ ์4G MIFI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 หนา้จอการเข้าใช้งานระบบตดิตามยานพาหนะผ่านเวบ็เบราว์เซอร์ 

 

จากภาพท่ี 4 แสดงการเข้าใช้งานระบบติดตามยานพาหนะ โดยผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานผ่านโปรแกรมเว็บ

บราวเซอร์ท่ีติดตั้งอยู่บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน ซึ่งระบบออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานได้ในทุก

หน้าจอของอุปกรณ์ โดยจะมีระบบตรวจสอบผู้ใช้งานของระบบ และเมื่อเข้าสู่ระบบจะแสดงรูปยานพาหนะท่ีเปิดใช้

งานระบบอยู่ ซึ่งในท่ีนี้รูปรถยนต์สเีขียวจะแทนระบบเปิด รูปรถยนต์สแีดงจะแทนระบบปิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 หนา้จอการเข้าดูรายละเอยีดยานพาหนะท่ีเปิดใชง้าน 
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จากภาพท่ี 5 แสดงรายละเอยีดยานพาหนะท่ีเปิดใชง้าน (รูปรถยนต์สเีขียว เลขทะเบียน กฉ-2639)  จะแสดง

รายละเอียดว่ายานพาหนะจะวิ่งบนท้องถนนหรือจอดอยู่แบบ Real Time ตามเส้นทางท่ีแสดงในแผนท่ี Google Map 

รวมถึงสามารถตรวจสอบเส้นทางยอ้นหลังได้ 

 2. ผลการทดสอบการใชง้านระบบ 

   การทดสอบประเมินผลประสิทธิภาพระบบจัดการยานพาหนะที่ได้พัฒนาขึ้นนี้ ท าการทดสอบโดย 

การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 15 ราย จากผู้ใช้งานซึ่งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยให้ทดลอง

ใช้ระบบ และประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามแสดงความเห็น แบ่งค าถามออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) Functional 

Requirement Test 2) Functional Test และ 3) Usability Test แสดงตังตารางที่ 1 

 เกณฑ์ในการแปลความหมายขอ้มูล ผู้วิจัยแบ่งเกณฑ์ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

  ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายความวา่ มากที่สุด 

  ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายความวา่ มาก 

  ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายความวา่ ปานกลาง 

  ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายความวา่ นอ้ย 

  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายความว่า น้อยท่ีสุด  

 

ตารางที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพระบบ 

รายการประเมิน ผลการประเมนิ ความหมาย 

x  S.D. 

ส่วนของ Functional Requirement Test    

  1. ระบบชว่ยในการจัดการยานพาหนะได้สะดวกมากยิ่งขึน้ 4.13 0.352 มาก 

  2. ระบบประมวลผลข้อมูลงานท่ีเกี่ยวข้องได้รวดเร็วและ 

     ถูกต้อง 

4.07 0.704 มาก 

  3. ระบบชว่ยใหผู้้ใชร้ะบบใชบ้ริการขอ้มูลได้สะดวกรวดเร็วขึน้ 4.00 0.628  มาก 

ส่วนของ Functional Test    

  1. ความถกูต้องของการจัดเกบ็ข้อมูล 4.20 0.775 มาก 

  2.  ความถูกต้องในการค้นหาข้อมูล 4.13 0.516 มาก 

  3. ความถกูต้องในการลบ/แกไ้ขข้อมูล 4.13 0.640 มาก 

  4. ความถกูต้องในการรายงานผล 4.27 0.704 มากที่สุด 

ส่วนของ Usability Test    

  1. ความชัดเจนของขอ้ความท่ีแสดงบนหน้าจอ 4.20 0.676 มาก 

  2. ระบบง่ายตอ่การใชง้าน 4.13 0.743 มาก 

  3. ผลลัพธ์ท่ีได้จากการประมวลผลมีความถูกต้อง 4.33 0.617 มากที่สุด 

  4. หากน าระบบไปใชง้าน คาดวา่จะมีความสะดวกและรวดเร็ว 4.20 0.676 มาก 

  5. การตรวจสอบสิทธ์ิการใชง้านของผู้ใชใ้นระดับต่างๆ 4.13 0.640 มาก 
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อภปิรายผลการวิจัย 

จากการพัฒนาระบบติดตามยานพาหนะด้วย Internet of Things (IoT) มีประเด็นส าคัญท่ีจะน ามาอภิปราย 

ดังนี้ 

 ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอยา่งที่มตีอ่ระบบติดตามยานพาหนะด้วย Internet of Things (IoT) 

พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจเฉลี่ยอยูใ่นระดับมาก ถึงมากท่ีสุดในทุกๆ ด้าน ทั้งในการตรงตามความต้องการ

ของผู้ใช้ระบบ (Functional Requirement Test) ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Functional Test) ด้าน

ความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) แตเ่มื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ในขอ้ระบบชว่ยให้ผู้ใช้ระบบใช้บริการ

ข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ซึ่งอยู่ในด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Functional Requirement Test) 

ผู้ใชง้านมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดับมาก คือมคี่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.00 แตม่รีะดับต่ ากว่าข้ออื่นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยสอดคล้องกับ กุลปริยา นกดี (2557)  ท่ีได้ศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี GPS Tracking ของบริษัท

พี.ที. ทรานส์ เอ็กซ์เพรส จ ากัด คือ การรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากเทคโนโลยี 

ทัศนคติต่อเทคโนโลยี คุณภาพการให้บริการด้านการตอบสนองความต้องการ คุณภาพการให้บริการด้านความ

น่าเชื่อถือ คุณภาพการให้บริการด้านความปลอดภัย และคุณภาพการให้บริการด้านการเข้าถึ งการให้บริการ อยู่ใน

ระดับเห็นดว้ยมาก ท่ีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.67  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบท่ีพัฒนาขึ้นผู้ใช้ระบบตอ้งการระบบท่ีให้บริการ

ข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วมากเพิ่มขึ้นไปอกี เพื่อให้ทันกับยุคสมัยในปัจจุบัน 

และในสว่นของ วรพล ปัญจศรีประการ (2553) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยการยอมรับการน าระบบตดิตามรถยนต์ 

GPS มาใชร่้วมกับบริษัทประกันภัย พบวา่ ปัจจัยดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ การรับรู้ถึงความงา่ยในการใชง้านทัศนคติท่ี

มีต่อการใช้งาน ความสนใจในเทคโนโลยีส่วนบุคคล ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ

ยอมรับการน าระบบติดตามรถยนต์ GPS มาใช้ร่วมกับบริษัทประกันภัยซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้จะสามารถน าไปใช้กับ

การให้บริการของบริษัทประกันภัยตอ่ผู้บริโภคและเกิดความพึ่งพอใจสูงสุด 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. การใช้งานระบบติดตามยานพาหนะด้วย Internet of Things (IoT) จ าเป็นต้องเปิดระบบ Service คลาวด์ 

เซิร์ฟเวอร์ (Web Server) ตลอด 24 ชั่วโมง  อาจมีความเสี่ยงต่อระบบผู้บุกรุกหรือปัญหาจากความไม่ปลอดภัยต่างๆ 

จากอินเทอร์เน็ตได้ จ าเป็นต้องมกีารตัง้ค่าระบบและตรวจสอบระบบให้ปลอดภัยอยู่เสมอ 

 2. ระบบติดตามยานพาหนะด้วย Internet of Things (IoT)  ในส่วนของอุปกรณ์ท่ีติดตั้งบนยานพาหนะ 

(รถยนต์) ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีอุปกรณ์เพียงชุดเดียว ยังไม่สามารถรายงานผลการทดสอบได้ว่า กรณีมีมากกว่า 1 

คันขึ้นไป จะมีผลทดสอบในระดับมากหรือมากท่ีสุด คล้ายกับท่ีกล่าวไว้ข้างต้นหรือไม่ หรือมีข้อดี-ข้อเสียอย่างไร     

ในสว่นนี ้ทางผู้วิจัยมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาต่อยอดงานวจิัยให้ดีย่ิงขึ้นไปกว่าเดิม 

 3. ระบบติดตามยานพาหนะด้วย Internet of Things (IoT)  ในส่วนของซอฟต์แวร์ซึ่งท างานในลักษณะ Web 

base Application อาจจะมีพัฒนาต่อยอดเพิ่มเติมเป็นลักษณะ APP ส าหรับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน และอุปกรณ์

อื่นๆ หรือร่วมกับ Social Network Application เช่น Line ในการแจ้งเตือนต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบ

ตอ่ไป 
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การถ่ายทอดนวัตกรรมปฏิทินการบรหิารจัดการอ้อยอย่างแม่นย า 

ส าหรับเกษตรกรชาวไร่อ้อยและเกษตรกรผู้สนใจปลูกอ้อย     

INNOVATION TRANSFER OF SMART SUGARCANE FARM PLANNING  

FOR SUGARCANE FARMERS AND INTERESTED FARMERS TO GROW SUGARCANE 

 
ทัศนุพันธ์ุ กุศลสถติย์1*, สมพร พูลพงษ์2 และวรกร ธิรินทอง3 

 

บทคดัย่อ 

การถ่ายทอดนวัตกรรมปฏิทินการบริหารจัดการอ้อยอยา่งแม่นย าส าหรับเกษตรกรชาวไร่อ้อยและเกษตรกร

ผู้สนใจปลูกอ้อย มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท าสื่อหรือเคร่ืองมือท่ีสะดวก ง่ายตอ่การใชง้าน ส าหรับเกษตรกรไรอ่อ้ยเพื่อใช้

วางแผนการผลิตและบริหารจัดการไร่อ้อยท่ีดีและแม่นย า แล้วน าไปถ่ายทอดการใช้งานแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยและ

เกษตรกรผู้สนใจปลูกอ้อยในจังหวัดพิษณุโลก นวัตกรรม คือ ปฏิทินการบริหารจัดการอ้อยอย่างแม่นย า (Smart 

Sugarcane Farm Planning) เป็นสื่อกระดาษท่ีเคลือบด้วยพลาสติก ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) แผ่นล่างเป็นภาพ

วงกลมแสดงเวลารอบ 1 ปี มี 12 เดอืน ซึ่งมีขอ้มูลดา้นปริมาณน  าฝนแตล่ะเดอืน และชว่งระยะเวลาเปิดหบีของโรงงาน

น  าตาล ตารางแนะน าตัวอย่างการใส่ปุ๋ย ข้อมูลเบื องต้นเพื่อการประเมินความสูงของอ้อยเทียบกับอายุ  และ 2) แผ่น

วงกลมปิดทับด้านบน ประกอบด้วยด้านนอกแสดงชีพจักรการเจริญเติบโตของอ้อย โดยด้านในช่องฉลุแสดงความ

ต้องการน  า ปุ๋ยและการจัดการวัชพืชของอ้อยในระยะต่าง ๆ ส าหรับประโยชน์ปฏิทินการบริหารจัดการอ้อยอย่าง

แม่นย า คือ วางแผนการจัดการดูแลท่ีเหมาะสมกับความต้องการของอ้อย ก าหนดวันปลูกอ้อยให้เหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อมปริมาณน  าฝน และก าหนดวันเก็บเกี่ยวอ้อยให้เหมาะสมกับช่วงระยะเวลาการเปิดหีบของโรงงานออ้ย

ได้อยา่งแม่นย า  

ผลการถ่ายทอดนวัตกรรมด้วยการจัดอบรมให้แก่เกษตรกร จ านวน 5 ครั ง จากการประเมินความพึงพอใจ

ของเกษตรกรชาวไร่ออ้ยและเกษตรกรผู้สนใจปลูกอ้อย มีวัตถุประสงค์เกษตรกรหลังการอบรม จ านวน 219 คน พบวา่ 

ในภาพรวมมีความพงึพอใจระดับมาก มคี่าเฉลี่ย 4.5 โดยความนา่สนใจของเนื อหา และความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลา

และค่าใชจ้่าย มคี่าเฉลี่ยความพงึพอใจมากท่ีสุดคือ 4.8 รองมาคือ การน าความรู้ไปใชป้ระโยชน ์ขั นตอนการให้บริการ 

การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ความเหมาะสมของวิทยากร ระยะเวลาการอบรม ความรู้และความเข้าใจในเนื อหา 

และสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยความพงึพอใจ 4.6, 4.5, 4.5, 4.4, 4.3, 4.3 และ 4.2 ตามล าดับ 

 

ค าส าคัญ: การถา่ยทอดนวัตกรรม  ปฏทิินการบริหารจัดการออ้ยอย่างแมน่ย า  เกษตรกรชาวไร่อ้อย 
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ABSTRACT 

 The purpose of innovation transfer of smart sugarcane farm planning is make the media or tools that 

convenient and easy to use for sugarcane farmers to  accuracy planning and management of sugarcane plating. 

Smart Sugarcane Farm Planning media is paper coated with plastic, consisting of 2 parts: 1) bottom plate round-

shaped is 12-month display of the year with a rainfall data in each month, the opening period of the sugar mill, 

fertilizer application, and information for estimating sugarcane height versus age and 2) Circular topping plate 

contains the outer display of life cycle sugarcane growth. By the side of the fence show the water used of 

sugarcane, fertilizer and weed management in various stages. The advantages of Smart Sugarcane Farm Planning 

are management plan tailored to the needs of sugarcane, set sugarcane planting days to suit the environment, 

and the sugarcane harvesting date is set to match the sugar cane opening period. 

The results showed that the overall satisfaction of the farmers after the training was 219 peoples. The 

overall satisfaction of the farmers was 4.5. The average satisfaction level of the value compared to time and cost 

was 4.8. Mean score of satisfaction of Service Process Training activities for knowledge, suitability of the lecturer, 

Training period, Knowledge, Content understanding, and Training places and facilities were 4.6, 4.5, 4.5, 4.4, 4.3, 

4.3 and 4.2 respectively. 

 

Keywords: Innovation Transfer / Sugarcane Farmers / Smart Sugarcane Farm Planning 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

พืชเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีสร้างรายได้เข้าประเทศอย่างมาก ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง ข้าวโพด อ้อย 

ยางพารา เป็นต้น ซึ่งพืชเศรษฐกิจท่ีวัตถุดิบในการผลิตสินค้าส่งออกท่ีมีชื่อเสียงและมีปริมาณมาก คือ น  าตาล โดย

ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตและส่งออกน  าตาลท่ีท ามาจากอ้อยโดยได้การส่งออกน  าตาลได้มากถึงร้อยละ 85 ของ

ประเทศในอาเซียน จากเอกสารรายงานพ ืนท่ีปลูกอ้อย ปีการผลิต 2558/2559 ของกลุ่มวิชาการและสารสนเทศ

อุตสาหกรรมอ้อยและน  าตาลทราย ส านักนโยบายอุตสาหกรรมอ้อยและน  าตาลทราย ส านักงานคณะกรรมการอ้อย

และน  าตาลทราย ได้ด าเนินการส ารวจพ ืนท่ีปลูกอ้อยในปีการผลิต 2558/59 โดยอาศัยข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม

และการเก็บข้อมูลจากการส ารวจภาคสนามเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลพ ืนท่ีปลูกอ้อยท่ัวประเทศ จ านวน 11,012,839 ไร่ 

พ ืนท่ีอ้อยส่งโรงงาน 10,278,045 ไร่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างประกอบด้วย 9 จังหวัด ประกอบด้วย พิษณุโลก 

ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี ก าแพงเพชร และ พิจิตร นั นมีเกษตรกรใช้พ ืนท่ีในการปลูก

อ้อยจ านวนมาก ส าหรับ จังหวัดพิษณุโลกมีพ ืนท่ีปลูกอ้อย จ านวน 136,845 ไร่ (ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและ

น  าตาลทราย, 2560) 

เกษตรกรปลูกอ้อยแบบดั่งเดิมตามความรู้ท่ีมีอยู่หรือไม่มีความรู้ในการปลูกอ้อยท่ีเหมาะสมกับพ ืนท่ีท าให้มี

ผลผลิตอ้อยจ านวนนอ้ยมาก คือ ไมเ่กินกวา่ 9 ตันตอ่ไร ่รายงานพื นท่ีปลูกอ้อยปีการผลิต 2558/59 ของกลุม่วชิาการ

และสารสนเทศอุตสาหกรรมอ้อยและน  าตาลทราย ส านักนโยบายอุตสาหกรรมอ้อยและน  าตาลทราย  ส านักงาน

คณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทราย ผลผลิตอ้อยจังหวัดพษิณุโลก เฉลี่ย 8.91 ตัน/ไร่ และ ภาคเหนือ เฉลี่ย 9.16 ตัน/

ไร่ (ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทราย,2560) ดังนั นการปลูกอ้อยจะต้องพิจารณาตามความพร้อมของ

เกษตรกร สิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อการผลิตอ้อย ซึ่งในแต่ละเดือนแตกต่างกัน ด้วยเหตุนี  การแนะน าการปลูกอ้อยจะไม่
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เหมอืนกันเพราะวา่แต่ละชว่งเดือนนั นจะมตีัวแปรท่ีส่งผลกระทบหลักของการปลูกออ้ยคอื ปริมาณน  าฝน การเกิดโรค

และแมลง และช่วงเวลาเปิดหีบอ้อยของโรงงานน  าตาล เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี ย่อมส่งผลต่อการวางแผนการปลูก การ

บ ารุงรักษา การใส่ปุ๋ย การรดน  า ตลอดจนการเก็บเกี่ยวอ้อยด้วย หากเกษตรกรปลูกอ้อยโดยไมค่ านึงถึงตัวแปรตา่งๆ 

เหลา่นั นแลว้ก็จะท าให้ต้นทุนการผลิตสูง ผลผลิตต่ า และขาดทุนตามมา 

ปัจจุบันประเทศต่างๆ ได้มีการน าหลักการของสมาร์ทฟาร์มคือการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ทั ง

เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการเกษตร เป็นต้น มาใช้ในการบริหารจัดการพ ืนท่ีปลูกหรือการท าเกษตรด้วยการ

น าข้อมูลดา้นตา่งๆ เชน่ ภูมิอากาศ ดิน และ กระบวนการปลูกมาใชต้ัดสนิใจในการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมตอ่สภาพ

พ ืนท่ี ดังนั น เกษตรกรชาวไร่อ้อยจึงควรมีการเพิ่มเติมความรู้ในการบริหารจัดการอ้อยและการใช้เทคโนโลยีช่วย

สนับสนุนการด าเนินงาน อาทิ องค์ความรู้เร่ืองปฏิทินการบริหารจัดการอ้อยอย่างแม่นย าหรือ Smart Sugarcane 

Farm Planning ส าหรับเกษตรกรชาวไร่อ้อย 

การเจรญิเตบิโตและผลผลิตของออ้ย ประกอบด้วยปัจจัย ด้านพันธ์ุและพฤติกรรมของออ้ย ด้านส่ิงแวดล้อม 

และด้านการจัดการดูแล สิ่งเหลา่น ี ถ้าหากมกีารจัดการ ด้านให้น  า ปุ๋ย และวัชพชื ท่ีเหมาะสมระหว่าง พฤตกิรรมการ

เจรญิเตบิโตหรือลักษณะชีพจักรออ้ย ให้สอดคลอ้งกับสิ่งแวดลอ้ม ท าให้อ้อยมีการเจรญิเตบิโตดแีละผลผลิตสูง  

สิ่งท่ีส าคัญอกีประการหนึ่งคือ ออ้ยจะตอ้งเก็บเกี่ยวในช่วงระยะเวลาท่ีพอดกีับโรงงานน  าตาลเปิดหบีหนึ่งครั ง

ในรอบปี ความแม่นย าด้านการบริหารจัดการไร่อ้อย ถือว่ามีความส าคัญและจ าเป็นอย่างมากต่อการประสพ

ความส าเร็จของอุตสาหกรรมอ้อยและน  าตาล 

ปฏิทินการบริหารจัดการอ้อยอย่างแม่นย าหรือ Smart Sugarcane Farm Planning เป็นสื่อหรือคร่ืองมือท่ี

สะดวก ง่ายตอ่การใชง้าน ส าหรับเกษตรกรไรอ่อ้ยเพื่อใชว้างแผนการผลิตและบริหารจัดการไร่อ้อยท่ีดแีละแมน่ย า ท า

ให้อ้อยมีการเจริญเติบโตดีและผลผลิตสูง และเก็บเกี่ยวได้ในเวลาท่ีสอดคล้องกับการเปิดหีบของโรงงานน  าตาล ได้

เป็นอย่างดีและแม่นย า ท าให้อุตสาหกรรมอ้อยและน  าตาลด าเนินการได้อย่างราบร่ืน รวมทั งเกษตรกรชาวไร่อ้อย

ประสบความส าเร็จและได้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับการลงทุน  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อจัดท าสื่อหรือเคร่ืองมือท่ีสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน ส าหรับเกษตรกรไร่อ้อยเพื่อใช้วางแผนการผลิต

และบริหารจัดการไร่อ้อยท่ีดแีละแมน่ย า   

2. เพื่อถ่ายทอดการใช้งานปฏิทินการบริหารจัดการอ้อยอย่างแม่นย าส าหรับเกษตรกรชาวไร่อ้อยและ

เกษตรกรผู้สนใจปลูกอ้อย     

 

ขอบเขตการวิจัย  

ขอบเขตด้านเนื อหา คือ การถ่ายทอดความรู้จากนวัตกรรมเร่ืองการใช้งานปฏิทินการบริหารจัดการอ้อย

อย่างแมน่ย า (Smart Sugarcane Farm Planning)  

ขอบเขตด้านพ ืนท่ี คือ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง คือ จ.พิษณุโลก เนื่องจากมีโรงงานน  าตาลพิษณุโลก

และมีพื นท่ีในการปลูกออ้ยและยังมีการส่งเสริมให้เกษตรท่ัวไปหันมาปลูกออ้ยเพิ่มข ึนในทุกป ี 

กลุ่มเป้าหมายคือ เกษตรกรชาวไร่อ้อยและผู้สนใจปลูกอ้อยใน จ.พิษณุโลก จ านวน 200 คน แบ่งการ

ถ่ายทอดออกเป็น 5 ครั ง ๆ ละ 40 คน ประกอบด้วยดว้ย เกษตรกรชาวไร่อ้อย จ านวน 160 คน และ เกษตรกรผู้สนใจ

ปลูกออ้ย จ านวน 40 คน 
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กรอบแนวคดิวิจัย  

จากการศกึษางานวจิัย และกรอบแนวคิดมดีังนี  
 

การน าเสนอข้อมูล 

ปฏิทนิการบรหิารจัดการอ้อย

อย่างแม่นย า 

 

เกษตรกรไร่อ้อย  

และ 

เกษตรกรผู้สนใจปลูกอ้อย 

 การประเมิน 

ปฏิทินการบริหารจัดการอ้อยอย่าง

แม่ น ย า  (Smart Sugarcane Farm 

Planning) 

 การถ่ายทอดความรู้จาก

นวัตกรรมเร่ืองการใช้งานปฏทิิน

การบริหารจัดการออ้ยอย่าง

แมน่ย า (Smart Sugarcane Farm 

Planning) 

 ความพงึพอใจด้านความรู้ความ

เข้าใจ  

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การด าเนนิการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ การวิจัยเชงิคุณภาพ และ เชงิปริมาณ 

1. การวิจัยเชิงคุณภาพ 

การวิจัยในช่วงท่ี 1 นี  เป็นการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1. เพื่อจัดท าสื่อหรือเคร่ืองมือท่ีสะดวก ง่ายต่อ

การใช้งาน ส าหรับเกษตรกรไร่อ้อยเพื่อใช้วางแผนการผลิตและบริหารจัดการไร่อ้อยท่ีดีและแม่นย า  ซึ่งสื่อหรือ

เครื่องมือมคีวามสะดวก และง่ายตอ่การใชง้าน ส าหรับเกษตรกรไร่อ้อยส าหรับใชว้างแผนการผลิตและบริหารจัดการ

ไร่อ้อยท่ีดีและแมน่ย า โดยใช้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ปริมาณน  าฝนในแต่ละเดอืนของรอบปี และช่วงระยะเวลาเปิดหบี

ของโรงงานน  าตาล วงจรชพีจักรอ้อย และการจัดการดูแลอ้อย เชน่ การปลูก การใส่ปุ๋ย ก าจัดวัชพืช โดยมีขั นตอนการ

ด าเนนิงานดังนี  1) การรวบรวมองค์ความรู้  2) การจัดท าสื่อ 

2. การวิจัยเชิงปรมิาณ  

การวิจัยในช่วงท่ี 2 นี  เป็นการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2. เพื่อถ่ายทอดการใช้งานปฏิทินการบริหาร

จัดการออ้ยอย่างแมน่ย าส าหรับเกษตรกรชาวไร่อ้อยและเกษตรกรผู้สนใจปลูกอ้อย ซึ่งสื่อนี เป็นนวัตกรรมท่ีได้จากการ

วิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 จากนั น จะท าการถ่ายทอดนวัตกรรมแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยและเกษตรกรผู้สนใจปลูก

อ้อย พร้อมทั งด าเนนิการประเมินผลการถ่ายทอดด้วย คณะท างานได้ประสานงานกับกลุม่แกนน าเกษตรกรชาวไร่อ้อย 

นักวชิาการเกษตร และ นักวชิาการสง่เสริมชาวไรอ่อ้ยของโรงงานน  าตาล ในการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ดังนี  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ เกษตรจังหวัดพษิณุโลก  

กลุ่มตัวอย่าง มีจ านวน 200 คน (ตามเงื่อนไขของการรับทุนวิจัย) ประกอบด้วย 1) เกษตรกรชาวไร่อ้อย 

จ านวน 160 คน และ 2) เกษตรกรผู้สนใจปลูกอ้อย จ านวน 40 คน เลอืกแบบโดยเฉพาะเจาะจงและอาสารว่มวิจัย 

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

การศึกษาวิจัยในช่วงท่ี 2 เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีการเชิงส ารวจมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

ระดับความพงึใจด้านความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกท่ีมีต่อการถา่ยทอดนวัตกรรม เครื่องมือท่ีใช้ใน

การเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)  ซึ่งใชใ้นการสอบถามเกษตรกรในจังหวัดพษิณุโลกหลังจาก

ท่ีได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรม โดยแบ่งการถ่ายทอดนวัตกรรมออกเป็น 5 ครั ง ๆ ละ 40 คน รวม 200 คน  
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาครั งนี  เพื่อให้ทราบข้อมูลความพงึพอใจและการใชป้ระโยชนจ์ากนวัตกรรมของกลุ่มตัวอยา่งหลัง

ได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรมและการใช้นวัตกรรม ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองทุก

ฉบับและรอรับกลับคนืทันที 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลในการศกึษาน ี ผู้วิจัยวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะห์

ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard eviation) 

 

ผลการวิจัย 

1. การจัดท าสื่อหรือเครื่องมอื ส าหรับเกษตรกรไร่อ้อยเพื่อใช้วางแผนการผลิตและบริหารจัดการไร่

อ้อยที่ดีและแมน่ย า 

การจัดท ามีเป้าหมายเพื่อให้ได้สื่อหรือเคร่ืองมือท่ีเป็นปฏิทินการบริหารจัดการอ้อยอย่างแม่นย าท่ีสะดวก 

และง่ายต่อการใช้งาน ส าหรับเกษตรกรชาวไร่อ้อย การสร้างสื่อ 

1.1 การรวบรวมองค์ความรู้ พิจารณาปัจจัย ด้านอ้อย สิ่งแวดล้อมได้แก่ ปริมาณน  าฝนเฉลี่ยแต่ละเดือนใน

รอบปีการปฏบัิตดิูแลรักษา และชว่งระยะเวลาเปิดหบีของโรงงานน  าตาล  

ด้านอ้อยประกอบด้วย  ชีพจักรการเจริญเติบโตของอ้อยประกอบด้วย 4 ระยะคือ ระยะงอก (อายุ 1-2 

เดือน) ระยะแตกกอ (อายุ 2-4 เดือน ) ระยะย่างปล้อง (อายุ 4-10 เดือน)  และระยะสะสมน  าตาลหรือสุกแก่ (อายุ 

10-12 เดอืน) (เกษม, 2540 และประเสริฐ, 2551)  

ความต้องการน  าของอ้อยในระยะต่างๆ ระยะตั งตัว อายุ 30 วัน 192 ลบ.ม./ไร่ ระยะเติบโตทางล าต้นอายุ 

140 วัน 1008 ลบ.ม./ไร่ ระยะสร้างน  าตาล อายุ 125 วัน 1000 ลบ.ม./ไร่ ระยะแก่อายุ 35 วัน 224 ลบ.ม./ไร่ (ส านักงาน

คณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทราย, มปพ)   

 ความต้องการปุ๋ยของอ้อยในระยะตา่งๆ รองพ ืนก่อนปลูก  ความต้องการจัดการด้านวัชพชืของไร่อ้อย ก่อน

ปลูกออ้ย ก่อนออ้ยงอกและหลังอ้อยงอก (ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทราย, มปพ.)   

1.2 การจัดท าสื่อหรือเคร่ืองมือ ปฏิทินการบริหารจัดการอ้อยอย่างแม่นย าส าหรับเกษตรกรชาวไร่อ้อยและ

เกษตรกรผู้สนใจปลูกอ้อย  ลักษณะของสื่อหรือเคร่ืองมือ นวัตกรรมปฏิทินการบริหารจัดการอ้อยอย่างแม่นย า 

(Smart Sugarcane Farm Planning) ประกอบด้วย 2 ส่วน (ภาพท่ี 1) คือ  

1) แผ่นลา่งเป็นภาพวงกลมแสดงเวลารอบ 1 ปี มี 12 เดอืน แตช่อ่งประมาณ 15 วัน ถัดเข้าไปดา้นในแสดง

ปริมาณน  าฝน(สีฟ้า)ในแต่ละเดือน และด้านนอกวงกลมแสดงช่วงระยะเวลาเปิดหีบของโรงงานน  าตาล ตารางแนะน า

ตัวอยา่งการใส่ปุ๋ย ข้อมูลเบื องต้นเพื่อการประเมินความสูงของออ้ยเทียบกับอายุ แสดงได้ดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 แผ่นลา่งภาพวงกลมแสดงเวลารอบปีแสดงปริมาณน  าฝน(สีฟ้า)ในแต่ละเดอืน ชว่งระยะเวลาเปิดหบีของ

โรงงานน  าตาล ตารางแนะน าตวัอยา่งการใส่ปุ๋ย ข้อมูลเบื องต้นเพื่อการประเมินความสูงของออ้ยเทียบกับอายุ 

 

2) แผ่นวงกลมปิดทับด้านบน ประกอบด้วยด้านนอกแสดงชีพจักรการเจริญเติบโตของอ้อยประกอบด้วย 

4 ระยะคือ ระยะงอก (สีเหลอืง) ระยะแตกกอ (สีเขียวอ่อน) ระยะยา่งปลอ้ง (สีเขียว) และระยะสะสมน  าตาลหรือสุกแก่

(สีส้ม) ด้านในช่องฉลุแสดงความตอ้งการน  าของออ้ยในระยะตา่งๆ (1ช่องเท่ากับความตอ้งน  า 30 ลบ.ม.ตอ่ไรต่อ่เดือน 

ส่วนด้านในสุดแสดงความต้องการปุ๋ยของอ้อยในระยะต่างๆ และความต้องการจัดการด้านวัชพืชของไร่อ้อย แสดงได้

ดังภาพท่ี 2 

การใช้ประโยชนจ์ากปฏิทินการบริหารจัดการออ้ยอย่างแมน่ย า 

1) สามารถวางแผนการจัดการดูแลท่ีเหมาะสมกับความต้องการของออ้ยได้อยา่งแม่นย า 

2) สามารถวางแผนและก าหนดวันปลูกออ้ยให้เหมาะสมกับสภาพแวดลอ้มปริมาณน  าฝนได้ 

3) สามารถวางแผนและก าหนดวันปลูกออ้ยให้เหมาะสมกับช่วงระยะเวลาการเปิดหบีของโรงงานอ้อย

ได้อยา่งแม่นย า 

สรุปประโยชน์ปฏิทินการบริหารจัดการอ้อยอย่างแม่นย า คือ วางแผนการจัดการดูแลท่ีเหมาะสมกับ

ความตอ้งการของอ้อย ก าหนดวันปลูกออ้ยให้เหมาะสมกับสภาพแวดลอ้มปริมาณน  าฝน และก าหนดวันเก็บเกี่ยวอ้อย

ให้เหมาะสมกับช่วงระยะเวลาการเปิดหบีของโรงงานออ้ยได้อยา่งแม่นย า แสดงได้ดังภาพท่ี 3 
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ภาพที่ 2 แผ่นวงกลมปิดทับด้านบนแสดงชีพจักรการเจรญิเตบิโตของออ้ย ดา้นในช่องฉลุแสดงความตอ้งการน  าของ

ออ้ยในระยะตา่งๆ ส่วนดา้นในสดุแสดงความต้องการปุ๋ยของอ้อยในระยะตา่งๆ และความตอ้งการจัดการดา้นวัชพชื

ของไรอ่อ้ย 

 

 
ภาพที ่3 สื่อหรือเครื่องมือปฏทิินการบริหารจัดการออ้ยอย่างแมน่ย า (Smart Sugarcane Farm Planning) 

 

1.3 วธีิการใชป้ฏทิินการบริหารจัดการออ้ยอย่างแมน่ย า (Smart Sugarcane Farm Planning) 

1) วางแผนการจัดการดูแลท่ีเหมาะสมกับความต้องการของออ้ยได้อยา่งแม่นย า 

ถ้าทราบหรือก าหนดวันปลูกอยู่ในเดือนใด ก็ให้หมุนลูกศรขนาดใหญ่สีส้มให้ตรงกับวันปลูกนั นโดย

เทียบกับวงนอกสุดท่ีแสดงเดอืนตา่งๆ ในรอบปี แลว้จึงดูลูกศรด้านในวงกลม ลูกศรแตล่ะอันจะบอกการบริหารจัดการ 

ส าหรับการใส่ปุ๋ย (ดูตารางแนะน าตัวอย่างการใส่ปุ๋ยประกอบ) และก าจัดวัชพืช ในช่วงระยะเวลาของแต่ละเดือนท่ี
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เหมาะสมการเจริญเตบิโตของอ้อย ส าหรับการให้น  าออ้ย พิจารณาจากช่องฉลุซึ่งแสดงปริมาณความตอ้งการน  าของ

ออ้ยในแต่ละช่วงอายุของอ้อย ถ้าปรากฏสีฟา้พอดกีับช่อง ก็แสดงวา่มีปริมาณน  าฝนเพยีงพอส าหรับออ้ยในช่วงนั น แต่

ถ้าหากไม่มีสีฟ้าก็จะแสดงว่า ไม่มีน  าฝนควรให้น  าแปลงอ้อย โดยพิจารณาจากความต้องการน  าของอ้อยซึ่ง 1 ช่อง 

เท่ากับ 30 ลบ.ม. ตอ่ ไร่ ตอ่ เดอืน  

2) วางแผนและก าหนดวันปลูกออ้ยให้เหมาะสมกับสภาพแวดลอ้มปริมาณน  าฝนตามธรรมชาติ 

ในกรณีพื นท่ีปลูกออ้ยท่ีอาศัยน  าฝน ดังนั นจึงต้องพจิารณาวันปลูกออ้ยเพื่อการเจริญเตบิโตและความ

ต้องการน  าของออ้ยให้สอดคล้องกับปริมาณน  าฝนตามธรรมชาติ โดยหมุนแผ่นด้านบน ให้พิจารณาช่องฉลุความตอ้ง

น  าของอ้อยปรากฏสีฟ้าให้มากท่ีสุด โดยต้องค านึงถึงข้อมูลข่วงระยะเวลาเปิดหีบของโรงงานน  าตาลประกอบด้วย 

ส าหรับการเก็บเกี่ยวผลผลิตส่งโรงงาน นอกจากนี ยังสามารถวางแผนการบริหารจัดในแต่ละเดอืน ด้านการให้น  า ปุ๋ย 

และวัชพชื โดยดู จากลูกศรด้านในวงกลม 

3) วางแผนและก าหนดวันปลูกอ้อยให้เหมาะสมกับชว่งระยะเวลาการเปิดหีบของโรงงานออ้ยได้อย่าง

แม่นย าโดยหมุนแผ่นด้านบน ให้พิจารณาช่วงเจริญเติบโตระยะสะสมน  าตาลหรือสุกแก่ของอ้อย ให้ตรงกับข่วง

ระยะเวลาเปิดหีบของโรงงานน  าตาล โดยหมุนขยับว่าจะเก็บเกี่ยวอ้อยให้เข้าหีบช่วงต้น กลาง หรือปลายหีบ จากนั น 

ให้ดูลูกศรวันปลูกว่า ตรงกับ ช่วงวันเดอืนใด นอกจากนี ยังสามารถวางแผนการบริหารจัดในแต่ละเดอืน ด้านการให้น  า 

ปุ๋ย และวัชพชื โดยจากลูกศรด้านในวงกลม 

2. ถ่ายทอดการใช้งานปฏิทินการบริหารจัดการอ้อยอย่างแม่นย าส าหรับเกษตรกรชาวไร่อ้อยและ

เกษตรกรผูส้นใจปลูกอ้อย 

 การถ่ายทอดการใชง้านปฏทิินการบริหารจัดการออ้ยอย่างแมน่ย าส าหรับเกษตรกรชาวไร่อ้อยและเกษตรกร

ผู้สนใจปลูกอ้อยในจังหวัดพิษณุโลก มีรายละเอยีดผลการด าเนนิงานดังต่อไปนี  

2.1 จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม แผนการถ่ายทอดให้กับกลุ่มเป้าหมายในการใช้งานปฏทิินการบริหารจัดการ

อ้อยอย่างแม่นย าส าหรับเกษตรกรชาวไร่ออ้ยและเกษตรกรผู้สนใจปลูกอ้อยในจังหวัดพิษณโุลก จ านวน 200 คน โดย

แบ่งการถ่ายทอดออกเป็น 5 ครั ง ๆ ละ 40 คน  

ผลการด าเนินการจัดโครงการถ่ายทอดให้กลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อย มีผู้เข้าร่วมรวมทั งหมด 219 คน 

ประกอบด้วยเกษตรกรชาวไร่อ้อย ครั งท่ี 1) ต าบลบ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 

152.5  ครั งท่ี 2) ในพ ืนท่ี ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 110  ครั งท่ี 3) ต.พันชาลี 

อ.วังทอง จ.พิษณุโลก จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 112.5  ครั งท่ี 4) ต.วังยาง  อ. เนินมะปราง จ.พิษณุโลกจ านวน 

26 คน คิดเป็นร้อยละ 65 และ ครั งท่ี 5) เกษตรกรผู้สนใจปลูกอ้อย ต.ไผ่ลอ้ม อ.บางกระทุ่ม จ.พษิณุโลก (ตารางที่ 1)  

 

ตารางที่ 1 จ านวนผู้เข้าร่วมการอบรมท่ีจ าแนกตามจ านวนครั งในการถา่ย 

แผนการถา่ยทอด 
จ านวน 

เป้าหมาย (คน) 

จ านวน

ผู้เข้าร่วม(คน) 
ร้อยละ 

ครั งท่ี 1) เกษตรกรชาวไรอ่อ้ย ต.บ้านมุง อ.เนนิ

มะปราง จ.พษิณุโลก 

40 61 152.5 

ครั งท่ี 2. เกษตรกรชาวไร่อ้อย ต.แก่งโสภา อ.วัง

ทอง จ.พษิณุโลก 

40 44 110.0 

ครั งท่ี 3. เกษตรกรชาวไร่อ้อย ต.พันชาล ีอ.วังทอง  40 45 112.5 
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แผนการถา่ยทอด 
จ านวน 

เป้าหมาย (คน) 

จ านวน

ผู้เข้าร่วม(คน) 
ร้อยละ 

จ.พษิณุโลก  

ครั งท่ี 4. เกษตรกรชาวไร่อ้อย ต.วังยาง  อ. เนนิ

มะปราง จ.พษิณุโลก 

40 26 65.0 

ครั งท่ี 5 เกษตรกรผู้สนใจปลูกอ้อย  

ต.ไผ่ลอ้ม อ.บางกระทุ่ม จ.พษิณุโลก  

40 43 

 

107.5 

รวมทั้งหมด  200 219 109.5 
 

2.2 ผลการประเมินผู้เข้าร่วมอบรม ในการจัดการถ่ายทอดการใชง้านปฏิทินการบริหารจัดการออ้ยอย่าง

แม่นย าส าหรับเกษตรกรชาวไร่อ้อยและเกษตรกรผู้สนใจปลูกแล้ว หลังจากผ่านการอบรมได้มีการประเมินความพึง

พอใจด้านความรู้ความเข้าใจหลังการอบรม โดยใช้แบบประเมินและการสัมภาษณ์ส าหรับผู้ท่ีไม่สามารถอ่านแบบ

ประเมินได้ ซึ่งมีผลการประเมินดังนี  คือ มีจ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรหลังการอบรม 

จ านวน 219 คน พบวา่ ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.5) โดยในสว่นเจ้าหนา้ที่ผู้ให้บริการ ความ

นา่สนใจของเนื อหา และความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใชจ้่ายนั น มีค่าเฉลีย่ความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ 4.8 รอง

มาคือ การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ขั นตอนการให้บริการ การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ความเหมาะสมของ

วิทยากร ระยะเวลาการอบรม ความรู้และความเข้าใจในเนื อหา และสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย

ความพงึพอใจ 4.6, 4.5, 4.5, 4.4, 4.3, 4.3 และ 4.2 ตามล าดับ ดังแสดงในตารางท่ี 2 
 

อภปิรายผลการวิจัย  

ผลจากการถ่ายทอดการใช้งานปฏิทินการบริหารจัดการอ้อยอย่างแม่นย าส าหรับเกษตรกรชาวไ ร่อ้อยและ

เกษตรกรผู้สนใจปลูกแล้วนั น ความน่าสนใจ การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ของเกษตรกรชาวไร่อ้อยและเกษตรกร

ผู้สนใจปลูก ง่ายตอ่การใชง้าน มคีวามถูกต้องและสมบูรณ์ และ มีความสะดวกของการใชใ้นสภาพตา่งๆ ด้วยเนื่องจาก

ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารจัดการท่ีส าคัญส าหรับอ้อย ได้แก่ การจัดการด้านน  า ปุ๋ย วัชพืช วันปลูกและเก็บ

เกี่ยว (ประเสริฐ, 2551 และ ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทราย, มปพ.) 

การถ่ายทอดด้วยวิธีการบรรยายนั น ความส าเร็จของการบรรยายจะขึ นอยู่กับความสามารถและ

ประสบการณ์ของผู้บรรยาย (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2556)  ดังจะเห็นว่าการประเมินผลของความเหมาะสมของ

วิทยากร ได้ระดับรองลงมา (4.4) และความรู้และความเข้าใจในเนื อหา (4.3) อย่างไรก็ตามภาพรวมผลการประเมิน

ความพงึพอใจของเกษตรกรหลังการอบรม ในระดับพึงพอใจมาก (4.5) 

ส าหรับการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้ด้วยการบริหารจัดการให้น  า ใส่ปุ๋ย และก าจัดวัชพืชไร่อ้อยตามปฏิทินการ

บริหารจัดการอ้อยอย่างแม่นย านั น เมื่อเกษตรกรน าไปใชป้ฏบัิตจิรงินั น ยังอยูใ่นขั นตอนระหว่างตดิตามผล 
 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรม 

ข้อมูลดา้นความรู้ความเข้าใจของเกษตรกร ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

1. ขั นตอนการให้บริการ 4.5 0.7 มาก 

2. สถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก 4.2 0.8 มาก 
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ข้อมูลดา้นความรู้ความเข้าใจของเกษตรกร ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

3. ระยะเวลาการอบรม 4.3 0.7 มาก 

4. เจ้าหนา้ที่ผู้ให้บริการ 4.8 0.5 มาก 

5. ความเหมาะสมของวิทยากร 4.4 0.8 มาก 

6. การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ 4.5 0.7 มาก 

7. ความน่าสนใจของเนื อหา 4.8 0.5 มาก 

8. ความรูแ้ละความเขา้ใจในเนื อหา 4.3 0.7 มาก 

9. การน าความรู้ไปใชป้ระโยชน ์ 4.6 0.7 มาก 

10.ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใชจ้่าย 4.8 0.5 มาก 

ภาพรวม 4.5 0.2 มาก 
 

ข้อเสนอแนะ 

สื่อนวัตกรรมนี มีความเหมาะส าหรับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย และ เกษตรกรผู้สนใจปลูกอ้อยส าหรับใช้ในการ

วางแผนการปลูกออ้ยท่ีมีความแม่นย า ซึ่งมีสิ่งท่ีต้องปรับปรุงดังนี  

1. ควรเพิ่มค าอธิบายเกี่ยวกับการให้น  าและการดูแลแปลงออ้ยมากขึ นเพื่อให้เกษตรกรผู้ท่ีสนใจปลูกอ้อยเกิด

ความรู้และความเขา้ใจในเนื อหามากยิ่งขึ น 

2. สื่อนวัตกรรมใช้การพิมพ์ด้วยเคร่ืองพิมพ์ท่ัวไปท าให้มีสีจางและสัญลักษณ์ไม่น่าสนใจ จึงควรเพิ่มความ

เข้มของสขีองสัญลักษณแ์ละตัวอักษรด้วยการพมิพส์ื่อนวัตกรรมจากโรงพมิพ ์หรอืมีขนาดใหญ่ขึ น 

3. ควรมีการสร้างเว็บไซต์เพื่อการเผยแพร่นวัตกรรมในรูปของสื่อมัลติมีเดียเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ด้วย

ตนเองผ่านอินเทอร์เน็ต และใชป้ระกอบการให้ค าแนะน าเพิ่มเตมิจากนักวชิาการสง่เสริมการเกษตร  

4. ควรมีการสร้างฐานข้อมูลบันทึกการบริหารจัดการออ้ยของเกษตรกรในแต่ละปี ได้แก่ พ ืนท่ีการปลูกอ้อย 

การดูแล ปริมาณน  าฝน การให้น  า การให้ปุ๋ย การแก้ปัญหา และผลผลิต เพื่อใช้เป็นฐานความรู้ในการวิเคราะห์การ

เพาะปลูกอ้อยในปีถัดไป 
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บทคดัย่อ 

ในบทความวิจัยนี้ได้น าเสนอการพัฒนาสื่อในรูปแบบเสมือนจริง แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม วัดวรนาถ

บรรพต พระอารามหลวง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสื่อเสมือนจริง แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม วัดวรนาถ

บรรพต พระอารามหลวง และเพื่อประชาสัมพันธ์วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง การให้ความรู้เชงิวัฒนธรรมของ

สถานท่ีท่องเท่ียว และประเมินความพึงพอใจของสื่อ โดยการท าเทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality) ท่ีมีบน

โทรศัพท์มือถือมาใชใ้นการแสดงสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในรูปแบบ 3 มติ ิและสื่อโมชันอนิโฟกราฟิก พร้อมท้ัง

ยังให้ความรู้ของสถานท่ีท่องเท่ียวนั้น โดยผลการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (X
=4.51, S.D.=0.25)  และประเมินความพงึพอใจจากกลุ่มตัวอยา่งผู้ใชง้านอยู่ในระดับดี (X =4.39, S.D.=0.39). 

 

ค าส าคัญ: สื่อเสมอืนจรงิ  แหลง่ท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรม  วัดวรนาถบรรพต 

 

ABSTRACT 

 This paper discusses the development augmented reality cultural tourism of Woranat Banphot, Nakhon 

Sawan Province. The aims of this project are to the development augmented reality cultural tourism of Woranat 

Banphot Temple and to promoted tourism and cultural awareness of tourist attractions and evaluated. Used 

augmented reality technology on mobile phone for present cultural tourism with 3D model and Motion Infographic 

and provide the knowledge of the attractions. The results showed that the quality of 3D Augmented Reality from 

Professor. The overall quality was excellent level (X =4.51, S.D.=0.25) and assessment of the satisfaction of the 

sample. The overall satisfaction was good level (X =4.39, S.D.=0.39). 
 

Keywords: Augmented Reality / Cultural Tourism / Woranat Banphot Temple 

 

                                                           
1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรม์ัลตมิีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
3 อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 

* Corresponding author, E-mail: surapong.w@cpu.ac.th 



 

297 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

จังหวัดนครสวรรค์มแีหลง่ท่องเท่ียวท่ีมท้ัีงแหลง่ท่องเท่ียวเชงิธรรมชาติ และแหลง่ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยู่

มากมากในทุกอ าเภอ ท่ีสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทย และชาวต่างประเทศให้เข้ามาท่องเท่ียวในจังหวัด

นครสวรรค์ได้เป็นอย่างดี (จังหวัดนครสวรรค์, แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์, 2552) ประกอบกับ

การวางแผนการพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ตามแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560) ท่ีได้ก าหนดเร่ืองการ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรมและธรรมชาติไว้ในยุทธศาสตร์ท่ี 3 (ส านักงานจังหวัดนครสวรรค์, 2560) และร่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ (พ.ศ. 2561 – 2564) ในยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง

วัฒนธรรม ธรรมชาติ และสุขภาพ กลยุทธ์ท่ี 1 การพัฒนาและยกระดับแหลง่ท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรมและธรรมชาติท่ีมี

คุณภาพ และกลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์และการบริการการท่องเท่ียว จากแผนการพัฒนา

จังหวัดนัน้ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาและยกระดับแหลง่ท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มรายได้จากการ

ท่องเท่ียวให้กับจังหวัด  

วัดวรนาถบรรพตถือเป็นวัดท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครสวรรค์อีกสถานท่ีหนึ่ง โดย

วัดวรนาถบรรพต เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัด

นครสวรรค์ มาตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1962 โดยพญาบาลเมือง ดังปรากฏหลักฐานแหล่งโบราณคดี

หลายแห่ง เชน่ ศลิาจารึกเขากบ และได้รับการสถาปนาเป็นพระอารามหลวง เมื่อปี พ.ศ. 2534 วัดวรนาถบรรพต เดิม

มีชื่อเรียกว่า วัดกบ หรือวัดเขากบ เหตุท่ีเรียกชื่อนี้เพราะเรียกตามชื่อของภูเขา ซึ่งวัดนี้ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขากบ หรือ

เรียกตามหลักฐานในศลิาจารึกสมัยสุโขทัยอกีชื่อหน่ึงว่า วัดปากพระบาง ตอ่มาทา่นเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต อดตี

อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ กรุงเทพฯ ซึ่งได้มาตรวจการคณะสงฆจ์ังหวัดนครสวรรค์ จึงได้เห็นว่าวัดตัง้อยู่

ท่ีเชิงเขาจึงได้เปลี่ยนชื่อให้ใหม่และเรียกอย่างเป็นทางการว่าวัดวรนาถบรรพต (ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

นครสวรรค์, 2560) (จังหวัดนครสวรรค์: 58)  

การประชาสัมพันธ์ท่ีสามารถเพ่ือให้นักทอ่งเท่ียวเข้าถึงน้ันสามารถท าได้หลากหลาย ซึ่งในปัจจุบันได้มกีารน า

มัลติมีเดียมาประยุกต์ใช้งานร่วมกับโปรแกรมคอมพวิเตอร์ในหลายรูปแบบ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน 

เช่น สื่อมัลติมีเดียท่ีผลิตเพื่อน าเสนอสินค้าและบริการ เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร แหล่งท่องเท่ียว เพื่อ

น าไปใชใ้นการเรียนการสอน และอื่น ๆ เป็นต้น มัลติมีเดีย เป็นเทคโนโลยท่ีีช่วยให้คอมพิวเตอร์ สามารถผสมผสานกัน

ระหว่าง ข้อความ ข้อมูลตัวเลข ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ไวด้้วยกัน ตลอดจนการน าเอาระบบโตต้อบกับผู้ใช้ 

(Interactive) มาผสมผสานเข้าด้วยกัน ในด้านเทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality) เป็นสื่ออีกหนึ่งช่องทางท่ีมี

ความทันสมัยและเพิ่มความน่าสนใจให้กับผู้ท่ีได้ใช้งาน โดย Ronald Azuma ให้ค านิยามของเทคโนโลยีเสมือนว่า คือ

การผสมผสานระว่างสภาพแวดล้อมจริง และสภาพแวดล้อมเสมือน และมีการเพิ่มปฏิสัมพันธ์แบบเรียลไทม์ ใน

รูปแบบของ 3 มติ ิ(Azuma, 1995), Youngjae Lim et. al. เทคโนโลยเีสมอืนจรงิคือการเพิ่มประสิทธิภาพของเทคโนโลยี

ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน โดยสะท้อนในสภาพแวดล้อมจริงบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ (Youngjae, et al., 2011), Lin Hui 

et. al. ได้กลา่วว่าเทคโนโลยีเสมือนจริง คือ เครื่องกลท่ีค านวณหาพื้นท่ี และมุมของมุมมองของกล้อง ท่ีสอดคล้องกับ

มุมมองของภาพเสมือน โดยสรุปแล้วเทคโนโลยีเสมือนจริงหมายถึงการพัฒนางานด้าน 3 มิติบนเทคโนโลยีบน

โทรศัพท์สมารท์โฟนท่ีสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมจริง (Lin, Fu-Yi, Yu-Ling, Wan-Ting, & Jeng-jia, 2014) จากการ

พัฒนางานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีเสมือนจริง Pey-Yne Hu and Pei-Fang Tsai ได้พัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงบน

โทรศัพท์มือถือด้วยการเพิ่มประสบการณ์ในการท่องเท่ียวและท าให้เกิดความสนุกสนานมากขึ้น  (Pey-Yne & Pei-

Fang, 2016), Brito ได้น าเทคโนโลยเีสมอืนจรงิมาใชใ้นการพัฒนางานทางดา้นการท่องเท่ียวเพื่อเพิ่มประสบการณ์ดา้น

สถานท่ีท่องเท่ียวในรูปแบบใหมใ่นชีวิตจรงิ (Brito, 2015)  



 

298 
 

ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวของวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวงให้เป็นท่ี

รู้จักมากยิ่งขึ้น ทางผู้วจิัยจึงได้มีแนวคดิในการจัดท าการพัฒนาสื่อเสมอืนจริงแหลง่ท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรม วัดวรนาถ

บรรพต พระอารามหลวง เพื่อเป็นการแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว และประวัติความเป็นมาของสถานท่ีนั้น ๆ  เพื่อเป็น

ข้อมูลและเป็นการให้ความรู้แก่นักท่องเท่ียวในการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และการท่ีสถานท่ีท่องเท่ียวจะเข้าถึงกลุ่ม

นักท่องเท่ียวได้นัน้ จึงน าเทคโนโลยท่ีีสามารถเขา้ไปมบีทบาทในการน าเทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality) มา

ใชเ้พื่อเพิ่มความสนใจในการท่องเท่ียวอีกดว้ย 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อพัฒนาสื่อเสมอืนจรงิ แหล่งท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรม วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง  

2. เพื่อประชาสัมพันธ์วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง การให้ความรู้เชิงวัฒนธรรมของสถานท่ีท่องเท่ียว 

และประเมินความพงึพอใจของสื่อ 

 

ขอบเขตการวิจัย 

1. สร้างเนื้อหาของสื่อแอนิเมชันสื่ออินโฟกราฟิกของสถานท่ีท่องเท่ียววัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง 

โดยมีเนื้อหาอา้งอิงจากวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง  

2. สร้างสื่อโมชันอินโฟกราฟิกในการเล่าประวัติความเป็นมาของวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง 

ประกอบด้วยภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงบรรยาย และเสียงประกอบ 

3. สร้างสื่อเสมือนจริงในรูปแบบภาพ 3 มิติ โดยใช้ เทคนิค Augmented Reality (Hsu,2011) ของสถานท่ี

ท่องเท่ียววัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง 

4. สร้างเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ของสื่อเสมือนจริง โดยมีเนื้อหาอ้างอิงจากวัดวรนาถบรรพต พระอาราม

หลวง โดยมีปูชนียวัตถุท่ีส าคัญ และน่าสนใจ 4 แห่ง ดังนี ้

1) เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  

2) เจดีย์ใหญ่สมัยสุโขทัย  

3) วหิารพระพุทธไสยาสน์  

  4) วหิารหลวงพ่อทอง 

 5. ประเมินคุณภาพและความพงึพอใจของสื่อ โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน และนกัทอ่งเท่ียวจ านวน 30 คน 

 

กรอบแนวคดิวิจัย 

 
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวจิัย 
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วิธีด าเนนิการวิจัย 

ในการพัฒนาสื่อในรูปแบบเสมือนจริง แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง 

เพื่อให้ผู้ชมได้รับความรู้ความเกี่ยวกับแหล่งท่องเท่ียวของวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง และได้ความรู้เกี่ยวกับ

ประวัตศิาสตร์ของแหลง่ท่องเท่ียว ซึ่งมีขัน้ตอน (Gorham & Robert B., 2012) และวิธีด าเนนิการวจิัยดังตอ่ไปน้ี  

1. ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production)  

 ขั้นตอนก่อนการผลิต หรอืขัน้ตอนในการเตรียมงาน โดยด าเนนิการดังนี้ 

1.1 เร่ิมศกึษารวบรวม ข้อมูลจากหนังสอื และวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง  

1.2 ลงพื้นท่ีในการจัดเก็บขอ้มูลในสถานท่ีวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง 

1.3 วางแผนในส่วนของการสร้าง Model 3D ในแต่ละจุดท่ีส าคัญ โดยเป็นแหล่งท่องเท่ียงทางวัฒนธรรมและ

มปีระวัตศิาสตร์อันยาวนานท่ีน่าสนใจ 

1.4 วางแผนในส่วนของการพัฒนาสื่อโมชันอนิโฟกราฟิกในส่วนของประวัตขิองวัด  

1.5 เขียนบทบรรยายเนื้อเร่ืองของสื่อโมชันอนิโฟกราฟิกและบทบรรยายประวัตขิอง Model 3D 

1.6 ออกแบบสตอร่ีบอร์ดในส่วนของสื่อโมชันอินโฟกราฟิกและในส่วนของโมเดล 3 มิติ ซึ่งมี 4 สถานท่ีท่ี

ส าคัญ ได้แก่  

1) เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  

2) เจดีย์ใหญ่สมัยสุโขทัย 

3) วหิารพระพุทธไสยาสน์ 

4) วหิารหลวงพ่อทอง 

 

  
ภาพที่ 2 ตัวอยา่งการเขียน storyboard สื่อโมชันกราฟกิ 
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ภาพที่ 3 ตัวอยา่งการเขียน storyboard สื่อ 3 มติ ิ

 

2. ขั้นตอนการผลิต (Production) 
ในการพัฒนาสื่อในรูปแบบเสมือนจริง แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง 

โดยใช้โปรแกรม Adobe Audition CC ในกระบวนการตัดต่อเสียง และอัดเสียงโปรแกรม Adobe illustrator CC ใน

กระบวนการสร้างภาพร่าง โปรแกรม Sketch UP Pro ในกระบวนการขึ้นแบบโมเดล 3 มิติ โปรแกรม Unity ใน

กระบวนการท า AR Code และโปรแกรม Cinema 4D ในกระบวนการ Animate โมเดล 3 มิต ิ 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 แสดงขั้นตอนการผลิต (Production) 
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3. ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production) 

 เมื่อท าการออกแบบโมเดลและสื่อโมชันอินโฟกราฟิก แล้วท าการแอนิเมทโมเดลและสื่อโมชันอินโฟกราฟิก 

จึงได้ท าการตัดต่อและใส่เสียงบรรยายประกอบแล้วจึงน าไปสู่กระบวนการสร้างมาร์คเกอร์ และออกแบบแผ่นพับ

ประกอบการน าเสนอโมเดลและสื่อโมชันอนิโฟกราฟิก โดยการใชส้แกนมาร์คเกอร์ผ่านโทรศัพท์มือถือ 

4. การทดสอบการท างาน 

ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบสื่อหลังจากสร้างสื่อเสร็จสิ้นได้ทดสอบการท างานของการสแกนมารค์เกอร์ และการ

แสดงผลทัง้ภาพและเสียงบรรยายด้วยตัวผู้วิจัย และผู้เชี่ยวชาญ เม่ือพบข้อผิดพลาดจะน ามาปรับปรุงแก้ไขจนแน่ใจได้

วา่สื่อนี้ไม่เกิดขอ้ผิดพลาดและได้ผลอย่างมปีระสิทธิภาพ 

5. การประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งาน 

 หลังจากท่ีได้ท าการทดสอบสื่อเสร็จแล้วนั้น ทางผู้วิจัยได้ท าการประเมินคุณภาพสื่อจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 

3 ท่าน ใน 3 ประเด็น คือ ความเหมาะสมดา้นเนื้อหา ความเหมาะสมดา้นกราฟิก และความเหมาะสมดา้นเทคนิคท่ีใช้

งาน และนักท่องเท่ียวท่ีได้เข้ามายังวัดวรนาถบรรพต จ านวน 30 ท่าน ใน 5 ประเด็น คือ ความพึงพอใจด้านเนื้อหา 

ความพงึพอใจด้านกราฟิก ความพงึพอใจด้านเสียงบรรยาย ความพงึพอใจด้านเทคนคิ และความพงึพอใจในภาพรวม 

เพื่อน ามาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) โดยการแปลผลระดับความพงึพอใจของผู้ตอบแบบประเมิน โดยใชเ้กณฑ์ในการวเิคราะห์ ตามแนวความคิด

ของ เบสท์ (Best, 1977)   ดังนี้ 

 ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถงึ  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถงึ  ระดับความพึงพอใจมาก 

 ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถงึ  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถงึ  ระดับความพึงพอใจน้อย 

 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49   หมายถงึ  ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

 

ผลการวิจัย 

 จากการด าเนนิการวิจัยสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

1. ในการพัฒนาสื่อในรูปแบบเสมือนจริง แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง 

นัน้ผู้วจิัยได้พัฒนาสื่อตามขัน้ตอนของการผลิตสื่อ คือขั้นตอนก่อนการผลิต ขั้นตอนการผลิต และขั้นตอนหลังการผลิต 

และได้ท าการทดสอบการท างานพบวา่สามารถแสดงผลภาพและเสียงได้ถูกตอ้งและครบถ้วน 

 

 
ภาพที่ 5 แสดงโมเดล 3 มติ ิ
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ภาพที่ 6 แสดงสื่อโมชันกราฟกิ 

 

 2. การประเมินความพงึพอใจ 

ทางผู้วิจัยได้น าสื่อไปใหผู้้เชี่ยวชาญได้ท าการประเมินคุณภาพของสื่อ จ านวน 3 ท่าน ดังแสดงผลในตารางท่ี 

1 

 

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพของสื่อในรูปแบบเสมอืนจรงิ แหลง่ท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรม วัดวรนาถ

บรรพต พระอารามหลวง 

รายการประเมิน X  S.D. ระดับคุณภาพ 

1. ความเหมาะสมของเนื้อหา 4.83 0.14 ดมีาก 

2. ความเหมาะสมดา้นกราฟกิ 4.53 0.31 ดมีาก 

3. ความเหมาะสมด้านเทคนิคท่ีใชง้าน 4.17 0.29 ด ี

ค่าเฉลี่ยรวม 4.51 0.25 ดมีาก 

  

ผลการประเมินคุณภาพของสื่อในรูปแบบเสมือนจริง แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม วัดวรนาถบรรพต พระ

อารามหลวง โดยผู้เชี่ยวชาญ โดยแยกประเมินคุณภาพเป็นด้านท้ังหมด 3 ด้าน ได้แก่ ความเหมาะสมของเนื้อหา 

พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.83 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ความเหมาะสมด้านกราฟิกพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.53 

ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ความเหมาะสมด้านเทคนิคท่ีใช้งานพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.17 ระดับคุณภาพอยู่ใน

ระดับดี และภาพรวมของท้ัง 3 ด้านมีคา่เฉลี่ยอยูท่ี่ 4.51 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 

 และผลการประเมินความพงึพอใจของกลุ่มตัวอยา่งนกัทอ่งเท่ียวจ านวน 30 คน ที่มตีอ่สื่อในรูปแบบเสมอืน

จรงิ แหล่งท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรม วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินความพงึพอใจของสื่อในรูปแบบเสมอืนจรงิ แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม วัดวรนาถ

บรรพต พระอารามหลวง 

รายการประเมิน X  S.D. ระดับคุณภาพ 

1. ความพงึพอใจดา้นเนื้อหา 4.53 0.30 ดมีาก 

2. ความพงึพอใจดา้นกราฟกิ 4.26 0.29 ด ี

3. ความพงึพอใจด้านเสียงบรรยาย 4.57 0.35 ดมีาก 

4. ความพงึพอใจดา้นเทคนิค 4.20 0.45 ด ี

5. ความพงึพอใจในภาพรวม 4.37 0.56 ด ี

ค่าเฉลี่ยรวม 4.39 0.39 ด ี

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของสื่อในรูปแบบเสมอืนจริง แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม วัดวรนาถบรรพต 

พระอารามหลวง โดยผู้กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียว โดยแยกประเมินคุณภาพเป็นด้านท้ังหมด 5 ด้าน ได้แก่ ความพึง

พอใจด้านเนื้อหา พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.53 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ความพึงพอใจด้านกราฟิกพบว่ามี

ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.26 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี ความพึงพอใจด้านเสียงบรรยายพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.57 ระดับ

คุณภาพอยูใ่นระดับดีมาก ความพงึพอใจด้านเทคนคิพบวา่มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.20 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี  ความพงึ

พอใจในภาพรวมพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.37 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี  และความพึงพอใจของท้ัง 5 ด้านมีค่าเฉลี่ย

อยู่ท่ี 4.39 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี 

 

อภปิรายผลการวิจัย 

 จากการพัฒนาสื่อในรูปแบบเสมือนจริง แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง 

ได้มีขั้นตอนในการพัฒนางานวิจัย ตามขั้นตอนดังนี้คือ ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) ขั้นตอนการผลิต 

(Production) ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production) การทดสอบการท างานของสื่อ และการประเมินความพึงพอใจ

ผู้ใชง้าน โดยการน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพของสื่อฯ โดยอยูใ่นระดับคุณภาพดีมาก และได้น าสื่อไปใช้

กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักท่องเท่ียว โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี โดยจากการพัฒนาสื่อ ในรูปแบบเสมือนจริง 

แหลง่ท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรม วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง นี้ ได้โมเดล 3 มติ ิจ านวน 4 สถานท่ีท่ีส าคัญภายใน

วัด ได้แก่ เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  เจดีย์ใหญ่สมัยสุโขทัย  วิหารพระพุทธไสยาสน์ และวิหารหลวงพ่อทอง 

รวมถึงสื่อโมชันอินโฟกราฟิกในการเล่าเร่ืองรวมประวัติความเป็นมาของวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง ผ่านทาง

แอปพลเิคชันวัดวรนาถบรรพตและแผ่นพับท่ีบรรจุมารก์เกอร์ ส าหรับนักท่องเท่ียว โดยงานวจิัยนี้มีความสอดคล้องกับ 

อัฉราวุฒ ิศรีประไหม และพจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน ์(อัฉราวุฒ ิศรีประไหม & พจนศ์ริินทร์ ลิมปินันทน์, 2017) ได้พัฒนา

เทคโนโลยเีสมือนจรงิส่งเสริมการท่องเที่ยววัดมหาธาตุสุโขทัย โดยได้ผลลัพธ์จากการพัฒนา 3 อย่าง และมาร์กเกอร์

จ านวน 8 สถานท่ี โมเดลวัดมหาธาตุจ านวน 8 โมเดล และแอปพลิเคชัน AR Sukhothai มีความสอดคล้องกับ สุรพงษ์ 

วิริยะ (สุรพงษ์ วิริยะ, อนันตทรัพย์ ศุขประดิษฐ์, & รษา ทองคงอยู่, 2560) ท่ีได้พัฒนาเทคโนโลยีการท่องเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมเสมือนจริงในจังหวัดนครสวรรค์ ได้ท าการสร้างโมเดลรูปแบบ 3 มิติส าหรับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมใน

สมัยอยุธยา โดยใช้ขั้นตอนในการพัฒนา ได้แก่ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) ขั้นตอนการผลิต (Production) 

ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production) การทดสอบการท างานของสื่อ และในส่วนของความแตกต่างจากงานอื่นน้ัน 
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ทางผู้วิจัยได้ท าการเพิ่มเติมในส่วนของการน าสื่อโมชันอนิโฟกราฟิกเข้ามาช่วยในการเล่าเร่ืองราวประวัติความเป็นมา

ของวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวงดว้ย 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ในการพัฒนางานวจิัยตอ่ไปควรมกีารเพิ่มการปฏสิัมพันธ์กับผู้ใชง้านให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดความทันสมัยและ

ความเป็นอัจฉริยะในการระบบการท างานที่เกี่ยวกับการท่องเท่ียว ที่ท าให้เปรียบเสมอืนเป็นผู้น าทอ่งเท่ียวในสถานที่

นัน้ ๆ ได ้
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ระบบการแจ้งเตือนโปรโมชั่นและค้นหาเส้นทางไปยังต าแหน่งของสินค้า  

โดยใช้เทคโนโลยี iBeacon 

PROMOTION NOTIFICATION AND PATH NAVIGATION TO PRODUCT’S LOCATION  

SYSTEM USING IBEACON TECHNOLOGY 

 
เนาวรัตน์ ป่ินอ านาจ1, จิรนันท์ กมลสินธ์ุ1, อุทัยวรรณ แก้วตะคุ1 และปวริต วานิชขจร2 

 

บทคดัย่อ 

ระบบการแจ้งเตือนโปรโมชั่นและค้นหาเส้นทางไปยังต าแหน่งของสินค้า โดยใช้เทคโนโลยี iBeacon ซึ่ง

ประกอบด้วยการเชื่อมตอ่ Micro controller กับ Module Bluetooth 4.0 อัลกอริทึมท่ีจะนามาใชใ้นการคน้หาเส้นทางคือ 

Shortest path algorithm จะถูกโปรแกรมลงใน Micro compiler หรือ Micro processor เพื่อให้ท างานในรูปแบบ iBeacon 

และใชใ้นการหาเส้นทางที่สั้นท่ีสุดไปยังจุดหมายท่ีต้องการ โดยใช ้iBeacon เป็นตัวระบุต าแหนง่ภายในห้างสรรพสินค้า 

และส่งสัญญาณไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้ เพื่อแจ้งเตือนโปรโมชั่นและต าแหน่งของสินค้า ในกรณีท่ีผู้ใช้สนใจใน

สินค้าชิ้นนัน้ ผู้ใชส้ามารถเดินไปตามเส้นทางที่แสดงบนหน้าจอโทรศัพท์มอืถอื ซึ่งเป็นแผนท่ีช้ันนัน้ของห้างสรรพสินค้า 

โดยเส้นทางท่ีแสดงผ่านแอปพลิเคชั่นจะเป็นเส้นทางท่ีสั้นท่ีสุดท่ีถูกเลือกมาแล้วจากอัลกอริทึมท่ีใช้ในการค้นหา

เส้นทาง การอ้างอิงต าแหน่งของโทรศัพท์มือถือ และต าแหน่งของสินค้าท าได้โดยการประมวลผลและติดต่อกัน

ระหว่าง  ซึ่งเทคโนโลยีท่ีเลือกใช้สามารถระบุต าแหน่งของผู้ใช้งานผ่านตัว iBeacon และระบุเส้นทางไปหาเป้าหมาย

ผ่านการรับส่งขอ้มูลระหวา่แอปพลิเคชั่นกับ iBeacon ได้อยา่งถูกตอ้ง Module Bluetooth 4.0 และ Micro controller บน 

iBeacon ซึ่งท าให้การส่งสัญญาณท าได้แบบ Real Time ไม่เกิดการชนกันของสัญญาณ ท าให้ประสิทธิภาพของระบบ

จะดีท่ีสุด และมีความแม่นย า เมื่อมีการค านวณจุดท่ีติดตั้งท่ีเหมาะสมในชั้นของห้างสรรพสินค้าจากแผนท่ีภายใน

ห้างสรรพสนิค้า และก าหนดจุดการติดต้ัง iBeacon โดยก าหนดไว ้จ านวน 5 ตัวต่อพื้นท่ี 250 ตารางเมตร 

 

ค าส าคัญ: การแจง้เตอืน  ค้นหาเส้นทาง 

 

ABSTRACT 

 

Promotion Notification and Path Navigation to Product’s Location System using iBeacon Technology is 

based on the iBeacon Technology, and relying on a connection between Micro Controller and Module Bluetooth 

4.0. The algorithm used for path navigation is the Shortest Path Algorithm, which is programmed onto the Micro 

Complier or Micro Processor, in order to allow the system to operate as the iBeacon and to navigate through the 

shortest path to the desired destination. The iBeacon is used as a location identifier in a department store as it will 

send the signal to the user’s Mobile phone, in order to notify the user about current promotion and product’s 

                                                           
1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
2 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื 
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location. In the event where user interests in such product, the user may navigate through the displayed path on 

Mobile phone’s screen, which represents the floor map of such department store. The displayed path from this 

application is the shortest path selected by the path navigation algorithm, which is used for the path selection. 

Finding the referenced location of both the Mobile phone and the product is done via processing and communication 

between the system’s components, whereas the selected technology is capable to identify the user’s location via 

iBeacon, and then provides the path to the targeted location via data communication between the application and 

iBeacon, using Module Bluetooth 4.0 and Micro Controller on the iBeacon, which allows real-time communication 

without signal collision. As a result, the system’s best efficiency and accuracy can be achieved when there is a 

calculation of the most appropriate point of installation in the department store, based on the department store’s 

internal map, and if the iBeacon is installed at the interval of 5 units per each 250 square meters.  

 

Keywords: Notification / Navigation  

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การใช้ระบบน าทางด้วย GPS หรือการใช้แอปพลิเคชั่น เพื่อรับบริการด้านข้อมูลเฉพาะเชิงพื้นท่ี (Location-

specific information) ไมไ่ด้เป็นเร่ืองใหมอ่กีต่อไปแลว้ในปัจจุบัน แตก่ารใช้งาน GPS เป็นระบบนาทางภายในอาคารยังมี

ข้อจ ากัดในเร่ืองของการระบุต าแหน่งของอุปกรณ์เคลื่อนท่ี หากเราสามารถน า GPS มาใช้ภายในอาคารได้ เพื่อให้

ข้อมูลพิกัดของท่ีอยู ่และใชใ้นการช่วยน าทางจะมีประโยชนม์าก ยกตัวอย่างเชน่ ผู้จ าหนา่ยสนิค้าสามารถส่งโปรโมชั่น 

และต าแหน่งของสินค้าไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคได้โดยตรง หรือการเปรียบเทียบโปรโมชั่นของสินค้าในกลุ่ม

เดียวกัน การให้ข้อมูลดา้นโภชนาการของผลิตภัณฑ์ การใช ้GPS ในโรงพยาบาล เชน่ การให้ข้อมูลต าแหนง่ของแพทย์ 

หรือการให้ข้อมูลด้านบริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย เมื่อผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาล ก็จะท าได้ง่ายยิ่งขึ้น การใช้ GPS ใน

คลังสินค้า เช่น การระบุต าแหน่งของสินค้าท่ีเก็บอยู่ภายในคลังสินค้า การให้ข้อมูลด้านการติดตั้งและการประกอบ

สินค้า จะท าได้งา่ยขึน้ผ่านโทรศัพท์มือถือของพนักงานแทนการคน้หาดว้ย directory แบบเดิม 

การเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตประจ าวันจากเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต เร่ิมมีอิทธิพลต่อการตัดสินในการเลือก

ซื้อสินค้ามากขึ้น จากงานวิจัยของกูเกิลพบว่า กว่า 79% ของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือในประเทศสหรัฐอเมริกา  ใช้

โทรศัพท์มือถือในการดูข้อมูลสินค้าขณะท่ีก าลังเลือกซื้อสินค้าอยู่ในห้างสรรพสินค้า [Google Shopper Marketing 

Agency, 2013] โดยในจ านวนนี้ผู้ใช้โทรศัพท์ท่ีอยู่ในช่วงอายุ 20-30 ปี เป็นจ านวนท่ีมีการตัดสินใจซื้อมากท่ีสุดใน

ตลาดค้าปลีก และมีการคาดการณ์ต่อไปอีกว่าในปี 2020 สัดส่วนของคนกลุ่มนี้จะกลายเป็นสัดส่วนท่ีมีก าลังซื้อมาก

ท่ีสุด [Accenture Outlook, 2013] การปรับตัวของผู้ค้าปลีกแต่ละรายเพื่อส่งข้อมูลของสินค้าและโปรโมชั่ นไปยัง

ผู้บริโภคโดยตรง หรือแม้กระท่ังการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ซื้อสินค้าในการจับจ่ายสินค้าสามารถท าได้ง่ายยิ่งขึน้ 

เช่น Amazon Go ได้น าเทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification) มาช่วยในการจ่ายเงิน โดยท่ีผู้ใช้เพียงแค่แตะ

โทรศัพท์ท่ีเคร่ืองอา่นสัญญาณก่อนเข้าร้าน ระบบจะสร้างรถเข็นเสมือน (Virtual Cart) เมื่อผู้ใช้หยิบสินค้าออกจากชั้น

ว่างและน าเข้ากระเป๋า จะเปรียบเสมือนการหยิบสินค้าเข้าไปใส่ในรถเข็น เมื่อเลือกซื้อสินค้าเสร็จ ผู้ใช้ก็เพียงแค่เดิน

ผ่านเคร่ืองสแกน RFID สินค้าท่ีติด RFID Tag จะส่งสัญญาณเพื่อท าการ Check out และท าการชาระเงินผ่านบัญชี 

Amazon ของผู้ใช้แต่ละราย อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือการใช้แสง LED ในการส่งสัญญาณแสดงต าแหน่งของสินค้าบนชั้น

วางสินค้า [Phillips Indoor Positioning White Paper, 2016] โดยใช้หลักการของคลื่นแสงจากหลอดไฟ LED ในการ
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ปล่อยสัญญาณ VLC (Visible Light Communication) กล้องท่ีติดมากับโทรศัพท์มือถือจะตรวจจับสัญญาณและแปรผล

เป็นต าแหน่งของสินค้าว่าอยู่ท่ีชั้นไหนในร้าน เพื่อน าทางผู้ใช้ไปยังสินค้าชิ้นนั้นได้อย่างถูกต้อง และยังสามรถแสดง

รายละเอยีดของสินค้า พร้อมท้ังโปรโมช่ัน เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคตัดสนิใจก่อนการเลอืกซือ้ได้อกีด้วย  

จากเทคโนโลยีท่ีกล่าวมา การใช้ RFID Tag การใช้เคร่ืองอ่านสัญญาณ RFID และการ Embedded สัญญาณ 

VLC ไปบนแสง LED ถึงแม้ว่าจะให้ความถูกต้องของสัญญาณดี แต่ก็เป็นเทคโนโลยท่ีียังมีราคาแพง ดังนั้นจึงมีแนวคิด

ท่ีจะน า iBeacon มาช่วยในการส่งสัญญาณ Location-aware ร่วมกับการใช้แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ในการรับ

ข้อมูลของสินค้า และให้บริการแจ้งเตือนโปรโมชั่นและค้นหาเส้นทางไปยังต าแหน่งของสินค้า ท่ีมีความแม่นยา แต่ใช้

ตน้ทุนท่ีต่ ากว่าสองวธีิแรก 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาระบบการแจ้งเตือนโปรโมชั่นและค้นหาเส้นทางไปยังต าแหน่งของสินค้า โดยใช้เทคโนโลยี 

iBeacon 

2. เพื่อสร้างลดเวลาการค้นหาสินค้าท่ีต้องการของผู้บริโภค 

 

สมมตฐิานการวิจัย 

ระบบการแจ้งเตือนโปรโมชั่นและค้นหาเส้นทางไปยังต าแหน่งของสินค้าโดยใช้ เทคโนโลยี iBeacon เป็น

อุปกรณ์ส่งสัญญาณไปยังโทรศัพท์มือถือ เมื่อโทรศัพท์มือถือได้รับสัญญาณแจ้งเตือนโปรโมชั่นของสินค้า 

แอปพลเิคชัน่ยังสามารถใช้เป็นระบบน าทาง เพื่อบอกต าแหน่งของสินค้าได้อยา่งถูกตอ้ง 

 

กรอบแนวคดิวิจัย 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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วิธีด าเนนิการวิจัย 

ระบบการแจ้งเตือนโปรโมชั่นและค้นหาเส้นทางไปยังต าแหน่งของสินค้า โดยใช้เทคโนโลยี iBeacon นี้ ใช้

อัลกอริ ทึมการค้นหาเส้นทาง ท่ีสั้น ท่ีสุด  (Shortest path algorithm) มาเขียนเ ป็นโปรแกรม  เพื่ อท า งานบน

ระบบปฏิบัติการ Android บนโทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้ในการแจ้งเตือนโปรโมชั่นของสินค้า และค้นหาเส้นทางท่ีสั้นท่ีสุด

ไปยังต าแหน่งของสินค้าชิ้นนั้น โดยใช้งานร่วมกับเทคโนโลยี iBeacon ท่ีติดตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินค้า การติดต่อ

ระหว่างโทรศัพท์มือถือ และ iBeacon ใช้ Module Bluetooth 4.0 ท่ีส่งสัญญาณไปประมวลบน Micro controller หรือ 

Micro processer การส่งสัญญาณท่ีมีประสิทธิภาพดี ควรใช้ iBeacon จ านวน 5 ตัว/พื้นท่ี 250 ตารางเมตร ในกรณีท่ี

พื้นท่ีมากกวา่ (หรือนอ้ยกว่านี้) ให้ใชอ้ัตราส่วน iBeacon จ านวน 1 ตัว/พื้นท่ี 50 ตารางเมตร  

ตามภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวจิัย แสดงระบบการแจ้งเตือนโปรโมชั่นและค้นหาเส้นทางไปยังต าแหน่งของ

สินค้า โดยใช้เทคโนโลยี iBeacon ซึ่งประกอบด้วยการเชื่อมต่อ  Micro controller กับ Module Bluetooth 4.0 การ

โปรแกรมอัลกอริทึมท่ีจะน ามาใช้ในการค้นหาเส้นทาง (Shortest path algorithm) บน Micro compiler หรือ Micro 

processer เพื่อให้ทางานในรูปแบบ iBeacon และใชใ้นการหาเส้นทางท่ีสั้นท่ีสุดไปยังจุดหมายท่ีตอ้งการโดยใช้ iBeacon 

เป็นตัวระบุต าแหน่งภายในอาคาร และส่งสัญญาณไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้เพื่อแจ้งเตือนโปรโมชั่นและต าแหน่ง

ของสนิค้า ในกรณีท่ีผู้ใช้สนใจในสนิค้าชิ้นนัน้ ผู้ใชส้ามารถเดินไปตามเส้นทางท่ีแสดงบนหนา้จอโทรศัพท์ ซึ่งเป็นแผนท่ี

ชั้นนั้นของห้างสรรพสินค้า โดยเส้นทางท่ีแสดงผ่านแอปพลิเคชั่น จะเป็นเส้นทางท่ีสั้นท่ีสุด ท่ีถูกเลือกมาแล้วจาก

อัลกอริทึมท่ีใชใ้นการคน้หาเส้นทาง ซึ่งเทคโนโลยท่ีีเลอืกใช้สามารถระบุต าแหนง่ของผู้ใช้งานผ่านตัว iBeacon และระบุ

เส้นทางไปหาเป้าหมายผ่านการรับส่งข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชั่นกับ iBeacon ได้อย่างถูกตอ้ง การจัดทาแผนท่ีภายใน

อาคารท่ีใชใ้นระบบนี้ และก าหนดจุดในการติดตั้ง iBeacon โดยใช้ iBeacon จ านวน 5 ตัว/พื้นท่ี 100 ตารางเมตร ซึ่งจะ

ให้ประสิทธิภาพดีท่ีสุดในการระบุต าแหน่ง การประมวลผลบนอุปกรณ์ท้ังบน iBeacon และบนโทรศัพท์ใช้เวลาแบบ 

Real Time มีความคาดเคลื่อนต่ า และไม่เกิดปัญหาการชนกันของสัญญาณ (Congestion) เนื่องจากเป็นการจับคู่กัน

ระหว่างอุปกรณโ์ดยตรง 

ระบบการแจ้งเตือนโปรโมชั่นและค้นหาเส้นทางไปยังต าแหนง่ของสินค้า โดยใช้เทคโนโลยี iBeacon มีขั้นตอน

ในการด าเนินการวจิัย ดังนี้ 

1. ศกึษาและรวบรวมขอ้มูลท่ีเกี่ยวข้องกับการน าเทคโนโลย ีBeacon มาใชใ้นการคน้หาเส้นทาง 

2. น าอุปกรณท่ี์เป็น Micro controller หรือ Micro processer มาท าการตอ่กับ Module Bluetooth 4.0  

3. เขียนโปรแกรมลงอุปกรณท่ี์เป็น Micro compiler หรือ Micro processer เพื่อให้ท างานในรูปแบบ iBeacon 

4. ขั้นตอนวิธี (Algorithm) ท่ีใช้ในการหาเส้นทางท่ีสั้นท่ีสุด (Shortest path algorithm) เพื่อไปหาจุดหมายท่ี

ตอ้งการโดยใช ้iBeacon เป็นตัวระบุต าแหนง่ภายในอาคาร 

5. เขียนโปรแกรมจากขั้นตอนวธีิ พัฒนาลงอุปกรณท่ี์จัดตัง้เป็น iBeacon เรียบร้อยแล้ว 

6. จัดท าซอฟต์แวร์บนระบบปฏิบัติการ Android แอปพลิเคชั่นระบุต าแหน่งของผู้ใช้งานผ่านตัว iBeacon 

และระบุเส้นทางไปหาเป้าหมายผ่านการรับส่งขอ้มูลระหว่างแอปพลเิคชั่นกับ iBeacon 

7. จัดท าแผนท่ีภายในอาคารท่ีใช้ในการทดสอบ และก าหนดจุดในการติดตั้ง iBeacon โดยใช้ iBeacon 

จ านวน 5 ตัว/พื้นท่ี 100 ตารางเมตร 

8. ระบบจะค้นหาเส้นทางที่สั้นท่ีสุดเพื่อไปหาจุดหมายท่ีต้องการโดยใช ้ iBeacon เป็นตัวระบุต าแหนง่ภายใน

อาคาร และระบุเส้นทางไปหาเป้าหมายผ่านการรับส่งขอ้มูลระหว่างแอปพลเิคชั่น กับ iBeacon 
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การระบุต าแหน่ง 

 ปัจจุบันมีงานวิจัยต่างๆ ท่ีท าการคิดค้นและวเิคราะห์ เทคนิคท่ีใช้ในการระบุต าแหน่งโดยใช้เครือข่ายไร้สาย 

ไม่ว่าจะเป็น WIFI , Bluetooth ,RFID และอื่นๆ ก่อนท่ีจะสามารถระบุต าแหน่งได้นั้นเราจะต้องระบุระยะห่างระหว่าง 

อุปกรณรั์บส่งสัญญาณตา่งๆ ให้ได้ก่อน  ซึ่งเทคนิคท่ีใชม้หีลากกลายเทคนคิไมว่า่จะเป็น RSSI ,TOA , AOA งานวจิัยนี้ 

จะประยุกต์ใช้เทคนิค RSSI เป็นตัวระบุต าแหน่งภายในอาคารซึ่งวิธีนี้ง่ายต่อการพัฒนา และมีค่าใช้จ่ายท่ีน้อยท่ีสุด 

เทคนิค RSSI นั้นมาจาก Received Signal Strength Indicator ซึ่งเราจะค านวณค่าระยะห่างระหว่างอุปกรณ์รับ  และ

ส่งสัญญาณด้วยวธีิการลดทอนของสัญญาณเราสามารถค านวณระยะห่างได้จาก สมการท่ี 1 [FULLTEXT,2017] 

 

0.111 +
TxPower

RSSI
 * 0.89976 = D

7.7095

+      -( สมการท่ี 1 ) 

 

ซึ่งค่า RSSI นัน้เราสามารถไดจ้ากมือถือ และการระบุต าแหนง่นัน้ เราจ าเป็นต้องใชอุ้ปกรณส์่งสัญญาณอย่างนอ้ย 3 

ตัว เพื่อใชใ้นการระบุต าแหนง่ โดยวิธีท่ีใชอุ้ปกรณส์่งสัญญาณอยา่งน้อย 3 ตัว นี้เรียกว่า Trilateration  วธีิน้ีเราจะหา

ระยะห่างระหว่างอุปกรณ ์รับสัญญาณ (มอืถอื) กับอุปกรณส์่งสัญญาณ 3 ตัวแล้วท าการค านวณหาค่าจุด x, y ของ

อุปกรณรั์บสัญญาณที่ใกล้เคียงความจรงิท่ีสุด ซึ่งเราสามารถค านวณตามสมการท่ี 2 [FULLTEXT,2017]  
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RSSI based localization [IEEE,2018] 

 

รูปแบบการใช้งานของระบบ 

1) เมื่อคุณตื่นขึน้มาตอนเชา้แล้วพบวา่แยมช็อกโกแลตของคุณก าลังจะหมด 
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2) คุณจึงเปิดแอปพลิเคชั ่นร้านสะดวกซื้อ เพื่อสแกนบาร์โค้ดตรวจสอบรายละเอียดสินค้าและโปรโมชั  ่น
ล่าสุด 

 

 
 

3) แอปพลเิคชัน่แสดงรายละเอยีดของสินค้า โปรโมช่ัน และสินค้าอื่นๆ ท่ีคุณอาจจะสนใจ 

 

 
 

4) เมื่อคุณไปถึงร้านสะดวกซื้อ แอปพลิเคชั่นยังช่วยน าทางคุณไปยังต าแหน่งของชั้นวางสินค้าท่ีคุณ

ตอ้งการได้อยา่งแม่นย า 
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5) ไมต่อ้งเสียเวลาเดินหาสินค้าอกีต่อไปแลว้ ประหยัดเวลา แถมยังได้สินค้าราคาโดนใจ 

 

 
 

ผลการวิจัย 

ระบบการแจ้งเตือนโปรโมชั่นและค้นหาเส้นทางไปยังต าแหน่งของสินค้า โดยใช้เทคโนโลยี iBeacon เป็นการ

แนวคิดในการประยุกต์ใช้อัลกอริทึมการค้นหาเส้นทางที่สั้นท่ีสุด (Shortest path algorithm) โดยอัลกอริทึมเลอืกใช้คอื 

Dijkstra’ Algorithm อา้งอิงตามผลงานวิจัยของ อเสข ขันธวชิัย เร่ือง การประยุกตใ์ช ้Dijkstra’s algorithm ในการเลือก

เส้นทางจักรยาน ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก Dijkstra’s algorithm สามารถเลอืกเส้นทางได้มากกวา่ 1 เส้นทาง

ในการค านวณเพยีงคร้ังเดียว ส่งผลท าให้ผู้ใชม้ทีางเลือกในการเลอืกเส้นทางได้มากขึ้น  

ผลงานวิจัยเร่ือง An improvement of the shortest path algorithm based on dijkstra algorithm ได้กล่าวถึง

การปรับปรุง Dijkstra อัลกอริทึม และน าเสนอในรูปแบบ Matrix ของ โหนดก่อนหน้าและต่อด้วย Shortest path tree 

อัลกอริทึมสามารถ ลดการด าเนนิการท่ีซ้ าและหาเส้นทางที่สั้นท่ีสุดได้ 

จากแนวคิดท่ีน าเสนอไปจะเห็นได้ว่าระบบการแจ้งเตือนโปรโมชั่นและค้นหาเส้นทางไปยังต าแหน่งของสินค้า 

โดยใช้เทคโนโลยี iBeacon นั้น สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการเลือก เส้นทางซึ่งในการอ้างอิงต าแหน่งของ

โทรศัพท์มือถือ และต าแหน่งของสินค้า ท าได้โดยการประมวลผลและติดต่อกันระหว่าง Module Bluetooth 4.0 และ 

Micro controller บน iBeacon ซึ่งท าให้การส่งสัญญาณท าได้แบบ Real Time ไม่เกิดการชนกันของสัญญาณ ซึ่ง

ประสิทธิภาพของระบบจะดี ท่ีสุด  และมีความแม่นย า  เมื่อมีการค านวณจุดท่ีติดตั้ง ท่ีเหมาะสมในชั้นของ

ห้างสรรพสนิค้าจากแผนที่ภายในอาคาร และก าหนดจุดในการตดิตัง้ iBeacon ซึ่งโดยปกติจะใช ้iBeacon จ านวน 5 ตัว/

พื้นท่ี 250 ตารางเมตร 

 

อภปิรายผลการวิจัย 

การน าเสนอแนวทางศึกษาวิจัยนี้ เพื่อน าเสนอรูปแบบการประยุกต์ใชอ้ัลกอริทึมการค้นหาเส้นทางท่ีสัน้ท่ีสุด 

(Shortest path algorithm) มาเขียนเป็นโปรแกรม โดยใช้โปรแกรม Android studio กับ ionic framework และใช้ภาษา 

Javascript.html และ CSS  เขียนแอปพลิเคชั่นในการเชื่อต่อสัญญาณระหว่างเทคโนโลยี iBeacon กับโทรศัพท์มือถือ 

ให้สามารถท างานบนระบบปฏิบัติการ Android บนโทรศัพท์มือถือ บน Micro compiler หรือ Micro processer เพื่อให้

ท างานในรูปแบบ iBeacon และใช้ในการหาเส้นทางท่ีสั้นท่ีสุดไปยังจุดหมายท่ีต้องการโดยใช้  iBeacon เป็นตัวระบุ

ต าแหนง่ภายในอาคาร และส่งสัญญาณไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้เพื่อแจ้งเตอืนโปรโมช่ันและต าแหนง่ของสินค้า 

อย่างไรก็ตามกรอบแนวคิดและผลการทดสอบท่ีได้น าเสนอไปในงานวิจัยนี้ยังเป็นเพียงสมมติฐานท่ีได้จาก

การวิเคราะห์ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมรายละเอียดท่ีมีนัยส าคัญท้ังหมด ซึ่งในการท าระบบการแจ้งเตือนโปรโมชั่นและ
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ค้นหาเส้นทางไปยังต าแหนง่ของสินค้า โดยใช้เทคโนโลยี iBeacon ในอนาคตอาจเพิ่มการเก็บข้อมูลอื่นๆ ท่ีมากขึ้น ท้ัง

ข้อมูลในส่วนของการส่งสัญญาณข้อมูลของตัวอุปกรณ์เทคโนโลยี iBeacon ในแต่ละรุ่น เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพ

สูงขึน้ต่อไป 
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AGING SOCIETY WITH DIGITAL WORLD IN THE ERA OF THAILAND 4.01 

 
Jaruwan Nitipaiboon2* 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to study the progression in digital technology that affects the aging society 

in the Thailand 4.0 era. This study is being divided into 5 parts, as follows:  Part 1: Introduction to the study case 

in order to have basic understanding. Part 2: The understanding of aging society. Part 3: To introduce the basic 

understanding of digital media form. Part 4: The digital knowledge by the aging society. Part 5: Summary.  The 

summary shows that the elder generation usage of Digital Technology increases over time even the digital world 

has got its own pros and cons. Because of that, the aging society and people who are approaching that generation 

must be equipped with decent knowledge of Digital Literacy so that it’s beneficial to self and society. 

 

Keywords: Aging Society / Digital / Thailand 4.0 

 

How will the elderly survive in the digital world?  

“Thailand 4.0” is a vision of Thailand’s Government policy that helps push the society in overcoming the 

Middle-Income Trap. There is a need to change of mindset to drive the country by heavy industry, into the usage 

of digital technology, creativity, innovation and the adaptability to all kind of changes to suit the society. In 

accordance with the 20 years National Strategy (2560-2579 – Thai Calendar) 6 principles, which are stability, 

competitiveness, knowledge empowerment, equality in society and reducing the redundancy in society (Monpilai 

Norrasing, 2560) From the numbers estimated of the people in the office of the National Economics and Social 

Development Board shows that by the year 2566, the number of civilians aged 6o above in Thailand will at 14.1 

million people, estimated of 21 in 100 people (National Strategy – in the topic of elderly and aging society, 2559). 

But according to the information by the National Statistical Office, in the year 2560, found out only 4.2 percent of  

the elder generation benefits beneficial information from internet or social media, even though there is a 

potential higher usage of internet according to the table below. 
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Table 1 The percentage of civilians above 50 of age usage of the internet between the year 2557-2561 

Year (B.E.) Age (Above 50 years old) 

2557 8.4 

2558 9.6 

2559 13.8 

2560 18.2 

2561 21.1 

source: National Statistical Office, 2561 

 

Due to that, there’s a gap in digital technology so that elderly must be aware and able to make use of 

internet, social media and smart phone in order to receive information, health applications and other internet 

banking methods while not being fallen into o victim of unreliable news, leading to infringement and cheatings of 

property (Paranee Phupraserd, 2561) especially being cheated of advertisements of health products that has the 

highest of them all to the sharing of images and information that are not true (Ladda Damrikanlerd, 2561). What 

makes social media a bad influence for elder generation is because they easily feed on any news as they grew 

up in the period where the only reliable source of information is from the mass media. Due to being used to news 

that are well screened by government and news agencies, it makes them so trusting of any news without having 

the capability in differentiating hoax news, poor editing and even provocative news by certain irresponsible party. 

This news and information are easily shared via digital text messages or commonly the Line application via group 

chats. Since a number of the aging society comes with power and money, these can be misused due to poor 

understanding of news spread in social media (Komatra Chuengsatiansup, 2559). 

In this era of digital world, the elder generation are highly likely to be feeling abandoned while facing 

stress. Industrial equipment and technologies will replace hard labor, leaving skilled men unemployed. In order to 

encounter this, the elder generation needs to develop their skillset in Digital Literacy, where it is able to implement 

via current technology gadgets such as computers, mobile phones, tablets, software application and online 

information, in order to maximize the benefits in communication, and being accepted in society. Most importantly, 

elderly generation and technology must be moving forward together in line with the basic of humanity where 

respect and dignity are preserved (Prawet Wasri, 2561). 

Even with its cons, digital and social media has its own benefits to the aging society, where useful 

information and communication could be extended out quickly via digital application. To date, the usage of digital 

media by aging society have grown rapidly, and while age is not a barrier to technology. (Nuntich 

Chalongpoksilachai and Hataichanok Sukchaleurn, 2555). Digital social media has been a medium for elderly 

generation to transfer knowledge and skills by protecting them from dissapearing where it will be a benefit for 

social and new generation. As per Dr.Prawet Wasri, obtaining information from elderly who specializes in each and 

certain skills will be benefit newer generation who are keen to learn about the local food, local handmade products, 

or also can listen and ask for more information from elderly vocalists via digital social media in one click. Digital 
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network as a platform for elderly to share their experience and voice helps reduces the bad perspectives on the 

age gap and race, while they can be independent in voicing out the views without being a burden to their family 

members. It will also help them connect them between the current society and tighten family member ties. This 

is included in the research study of Jaruwan Nithipaibul (2557) which mentions that mass media as television for 

elderly should present more about knowledge and ability of elderly to society. A part from that, elderly will be 

able to learn how to use digital technology and able to use that skills to be a new entrepreneur and earn more 

income. Advantage on elderly being an entrepreneur or setting up their own business is that they have more reach 

including having more connections and while being able to manage the risk. These will lead to successful business 

and have more chance to survive more that business which run by young generation (Rajana Neatsangthip, 2560). 

This is also related to the government policy Thailand 4.0. 

 

Barriers and needs of the elderly.  

 The Act on the Elderly B.E.2546, section 3 “The elderly” mean persons who have reached the age of 

sixty years and above, and are of Thai nationality. Each elderly is unique and different depending on age growth 

and personal experiences. Burnside and Craig Hoffmann mentioned that there are 3 sides of changes in ageing 

which are 1) Physical Change where elderly body and their cardiac output of organ systems decrease, reducing 

in the average sleeping period per day, poorer hearing and seeing ability. 2) Psychological Change where it is 

related to physical change and society. Health problems and degeneration of organs will affect their mental where 

it will be a barrier for them to communicate with others including adapting themselves to the environment. 

Psychological Change is the result of losses such as  a) Loss of loved ones where made the elderly feel separated 

from other people and when they are left alone they will fell the loneliness and feel less valuable. b) Inability to 

meet sexual needs where is society attitude’s see it as is not appropriate for the physical and condition of elderly. 

From the results, causing anxiety, fear of death, loneness, depression, despair and sense of self-worth decreases 

on elderly. Moreover, elderly will feel unsecure. 3) Social and Cultural Change as follow: a) The change of 

social status from being independent to being dependent, and the loss of power and social status that one used 

to have. It makes them feel less important, and being a nuance to others b) The feel of being left out from the 

change of life makes ones feels lonely. c) Disrespect where the elderly is looked down on that they are not up to 

date. 

From the change of the elderly mentioned above, as such, it is shows that the elderly has different needs 

as per following (Lertchanyarak, Oranuj, 2010) 1) Physical needs which are the four basic needs; food, clothing, 

housing and medicines. 2) Mental needs including love, acceptance and support from the family and society. 3) 

Social needs including the need for family acceptance and members of the social groups. This will make the 

elderly feel that they are still important and needed by family. If elderly has change to meet up with people in 

the same age, they will learn how to take care of themselves and be able to live independently. 4) Education 

and learning needs including the need on information which are important for improving quality of elderly’s life 

such as exposure to health, religion, economics, etc. through digital media. That information can be applied on 
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daily basics where it will help to improve quality of life. Learning also make elderly aware of the changes and 

what is going on in current society. In addition, those enthusiastic elders and have lifelong learning will enable 

them to develop their potential to the maximum. 5) Economic needs including the financial needs for spending 

on necessary things for living such as medical fee, services fee, etc.  6) Information needs including needs on 

information, knowledge, entertainment and communication with relatives through the digital media.  

 

Digital media attribute.  

Digital media is a form of media using digital technology which the information contains in binary system 

which are zero and one. The media is very unique where a) The content of digital media is not tied to the device. 

Users are able to access to the contents from the diversed content and formats devices resulting from media 

consolidation. The elderly is able to watch the old TV show on tablet and able to read electronic book of Dharma 

through mobile device. Moreover, elderly will be able to receive health information through hospitals’ application 

and from other agencies. b) The data transmitted through digital media are both static, animated, voices and 

compressed text which allow to store contents and data on small devices such as smartphone or USB device. c) 

Access to digital media is easy and fast. Elderly is also able to choose episodes or scenes of the TV show as they 

want. d) The storage of information on digital media is fast and easy, whether it is recording, deleting, and editing 

(Lister and others cited in Siapera, 2012). In this article, the author divides two main types of digital media which 

are a) Social Media and b) Digital Application. 

1) Social Media Communication through social media is a two-way communication where the key 

features are: a) It works in an online manner and b) Can be used to create and add content. So, the social media 

is available through devices such as computers, tablets or other devices that connected to internet or cellular 

network. Social media allows users to communicate instantly and interact to each other more (Williamson, Andy, 

2013). The popular social media such as Social networking sites are the websites where people or agencies 

able to create or change their information (status), publish photos and animations where other people is able to 

like or forward or publish or comment or reply the comment such as Facebook, Line, etc. Micro-blog is a website 

that publishes specific information or short message where the “#” (hashtag) is being used to connect with other 

people with same interest such as Twitter, Blauk, Weibo, Tout and Tumblr. Personal and corporate blogs are 

website where authors write stories as an online diary. This can be written in informal language and can always 

be modified. Blogs can be used by individuals and group or organization such as Blogger, Wordpress, Bloggang, 

Exteen, etc. Wikis and online collaborative space is an online public space on website to gather information 

and documents, including Wikipedia and Wikia. Forums, discussion board and group are websites or group of 

electronic mails with comments or suggestions in both private and public, such as Google Groups, Yahoo Group, 

Pantip, etc.  

2) Application Application or Mobile Application is a development of applications for mobile devices, 

such as mobile phones and tablets. This application is to meet the needs of consumers and also benefit for users 

to use mobile devices easier. Currently, there are many developed operating system on mobile phone or 
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smartphones. The most popular operating systems are iOS and Android, resulting in wide development of 

application on smartphone (Alisasukkeaw, 2018). Presently, the applications have been developed to create more 

health benefit for elderly people, for example, Magnifying Glass With Light is an application that enlarges the 

text on screen on smartphones or tablets.See Doctor Now is a new generation of medical services application 

where it allows patients to talk to doctors and nurses face to face through Live Video Call. This is a Thai application 

that can help remind patients in the elderly to take their medication and can also use to record medication history. 

ThaiEMS 1669 is an emergency application suitable for elderly. Users can call an ambulance in residence are to 

pick up. ชราเฮโย (Sa-ra-he-yo) is an application which will help assess future health trend as a result of daily 

basics (Thansettakij, online) 

 

How do elderly use digital technology? 

Traditional literacy focuses on the skills involved in computing, listening, speaking, reading, writing, and 

critical thinking. The goal is to develop thinkers and learners who are able join the society in an effective way. All 

these skills are needed for participation in digital society as well. (National Science and Technology Agency, Online). 

The digital literacy for elderlies in the era of Thailand 4.0 is important because the current learning 

methods have been transformed by the usage of modern devices such lap tops, tablets and mobile phones. 

Sending and receiving information through social media requires digital literacy skills to understand information, 

not only content but also to have information and communication skills as well as thinking skills and problem solving 

skills and interpersonal interaction skills (Worapoj Wongkrungrungruang and Atip Jittirerk, cited in Nittaya Wongyai, 

2560). 

Digital literacy means competency in digital technology, communication devices and networking to search 

for information (access), evaluate, rank, process (understand), share and create information (apply). These all must 

be under security, honesty and responsibility (Withaya Damrongkettisak, n.d., admin, 2559).  

Digital literacy can be measured by personal ability on the four aspects as follows (Phanom Kleechaya, 

2559): 

1) Accessibility to digital media (Access) In terms of possession of internet connecting devices and 

accessibility to content and services available on the internet, including controlling of internet usage, information 

searching, ability to create or produce content, able to interact, counter and create engagement on internet 

including ability to access to information on internet to apply one personal work.  

2) Ability to understand digital media content (Understanding) This is an ability to evaluate 

content and be able to understand the content of digital media. Able to use critical thinking skill to analyze accuracy 

and reliability of content and to analyse the view point of content producer where one needs to understand the 

content clearly both direct and implied message. To understand the content clearly, it also need interpretation skill 

where to understand relationship between content created by technology and real content. It is also to be able to 

analyze function of language used in the digital media and must understand that the content created to 

communicate between person or group has it purpose. The purpose of the content conveyed to person or group 
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of people always lead to business influences which often implied in the content.  The receiver must be aware that 

media always has the way to reach the target audience and it also known that each target use and respond to 

the content differently 

3) Ability to analyze and evaluate (Evaluation) This is an ability to evaluate the impact of content 

on both good and risk of using internet.  It is also including ability to bring the principles of responsibility and ethics 

to manage the content to be able to interact with communication behaviour and use it as experience. 

4) Ability to respond to content safely (Respond) It is the intention of a person to not perceive or 

believe or behave according to the digital media.  

 

Conclusion 

Among the Thai society where stepping into elderly society together with development of technology 

digital which cause both pros and cons on elderly, the elderly, the person who are about to enter elderly stage, 

surrounding people, the government and relevant agencies should be prepared, understand and have digital 

literacy ability. This will give benefits and using it in the right way and creative in the era of Thailand 4.0 

continuously.  
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RESPONSIVE WEB DESIGN OF MOBILE DEVICE FOR SUGARCANE FARMER  

IN CULTIVATION TO INCREASE PRODUCTIVITY WITH SMART  

SUGARCANE FARM PLANNING MEDIA 

 
Somphon  Poonpong1* and Thasanupan  Kusoonsathit2  

 

ABSTRACT 

The purpose of this research was to design the agricultural website by Responsive Web Design 

Technique that responds to the use of smart phone, computers, or portable devices for farmers grow sugarcane 

in the field to increase productivity with a SMART SUGARCANE FARM PLANNING media that called SMART 

SUGARCANE FARM PLANNING WEBSITE: SSFPW. The contents consisted of multimedia data that are displayed 

on webpages were converted from SMART SUGARCANE FARM PLANNING media of agricultural extensionists. 

This media was made from cardboard coated with plastic. The important knowledge contents are the use of 

SMART SUGARCANE FARM PLANNING media and yield forecasting. Website was developed by PHP, the UI 

(User Interface) tool for displaying is the Bootstrap version 3.3.6, which is the Free Front-end Framework for 

Responsive Web Design (RWD) technique that can display multimedia information such as text, images and 

animations. The webpage design is available for all sizes of screens in the concept called "One Size Fits All". The 

browser for testing is Google Chrome version 68.0.3440.106 (Official version) (32-bit) and Responsive Web 

Design Tester Version 2.2 (Extension). Website design method used the process of website design and 

multimedia information display. The experimental group was 50 sugarcane farmers in Phitsanulok Province 

Research shows that SSFPW is a browser-based site for Android and iOS. It can be displayed on any 

mobile device with clearly multimedia information, text, and images. SSFPW can adjustable to the size of all 

portable devices, including small, medium and large. The satisfaction of the experimental group was overall at a 

high level. The Content and User Response are easy to use, accuracy and completed, and ease of use in various 

(compatibility) were at a high level. Presentation of multimedia in interesting and approach the target users were 

at a high level. The agricultural extensionist are happy to use SSFPW to introduce sugarcane planting. 

 

Keywords: Responsive Web Design / Agricultural Website and Multimedia / Smart Sugarcane Farm Planning 
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Statement of the Problem 

 The Sugarcane Information in the year 2015/2016 report of Office of Sugarcane and Sugar Board that 

the sugarcane area survey conducted in the year 2015/2016 showed that sugarcane farmers used traditional 

sugarcane cultivation methods based on existing knowledge or knowledge of sugarcane planting, timing and 

inappropriate care. The sugarcane yield is no more than 9 tons per rai. Because the farmers do not have any 

innovation or technology to help them grow sugarcane. Due to such problems, it is advisable to use various 

technologies to help farmers in planning management for higher sugarcane yield. They should have an 

information about farmers and sugarcane plantation areas for agricultural extensionists to support and assistance 

as well as recommendations for planting before harvesting to enter the sugar factory (Office of the Cane and 

Sugar Board, 2017). 

 Today, Mobile Internet users have grown rapidly and it is likely to overtake Desktop Internet Users. 

Mobile Devices are very diverse, ranging from screen size and resolution, orientation. So to avoid the problem of 

having to redevelop a new site each time a new device with different screen size is released it is possible to use 

just one page, that can adapt to the devices’ resolution automatically. This also means that when redesigning 

the digital profile, or changing some text, all that is needed is to update one place, instead of all different special 

cases in addition to the default application meant for the desktop. There are three main aspects that needs to be 

considered and implemented when creating a responsive web: Fluid grids, fluid images, and media queries (Jill 

Karlsson, 2014). Responsive Web design is the approach that suggests that design and development should 

respond to the user’s behavior and environment based on screen size, platform and orientation. 

At the same time, it is found that social media has given power to the voice of the everyday man and 

whilst that may come with its challenges, the opportunities are there for the taking. Social media is now a 

mainstream form of communication around the world and continues to grow in popularity with the increase in 

the number of smart phones ( Lathiya, Amit, Rathod, Arvind and Choudhary, Kuldeep, 2015). Especially in 

agriculture, multimedia has been created and presented to farmers for learning. For example, the Department of 

Agricultural Extension (DOAE) of Thailand has published a variety of media including e-books, e-Journal (.pdf), 

and e-Video (Department of Agricultural Extension, 2018). 

 Therefore, the researcher conducted a research to find a web site design approach to agricultural 

media to help self-learning. The web site will be a guide for agricultural professionals to provide advice on 

agriculture. The web site also provides information about SMART SUGARCANE FARM PLANNING media and crop 

yield forecasting. The website must have interesting display of information, text and illustrations, suitable for 

farmers and smartphones used by farmers. Initially, website and multimedia designing will be studied on 

suitability for sugarcane farmers in Phitsanulok Province. It will be published for other sugarcane farmers by 

some refinements. 
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Objectives 

To design the agricultural website by Responsive Web Design Technique that responds to the use of 

smart phone, computers, or portable devices for farmers that have a little computer skill of use to grow 

sugarcane in the field to increase productivity with a SMART SUGARCANE FARM PLANNING media. 

 

Scope of the Research 

The content scope is web site design for sugarcane farmers for planning and production estimation. The 

website is designed by Responsive Web Design Technique to fit the mobile device, such as smartphones or 

tablets, etc., of sugarcane farmers. It can be used easily and familiar to use quickly. 

The samples were 50 farmers from Phitsanulok province. 

 

Research Framework  

Based on a study of research and web design guidelines for agriculture, the research framework can 

be defined as Figure 1. 

 

SMART SUGARCANE FARM 

PLANNING web site 

 Sugar Cane Farmer and 

Agricultural Extension Officer 

 Responsive Web Design and 

Multimedia 

Two parts are presented: 

1) The planting plan in one year is 

12 months that consist of rainfall 

each month, the opening period of 

the sugar mill, life cycle of sugar 

cane, water requirements, 

fertilizer requirements, and weed 

management needs. 

- Estimation of yield per rai. 

 The use of sugarcane planting 

knowledge has been 

systematically since initiated 

planting, care, fertilization, 

irrigation, weeding, and harvest 

or cut sugar cane into the 

factory. 

 Responsive Web Design (RWD) 

is a new concept of design. 

Website design that can be 

rendered on any device that 

uses the same URL, but the 

display on each device varies.  

Content and user response. 

- easy to use 

- accuracy and completed 

- ease of use in various 

conditions (Compatibility) 

Presentation of multimedia 

- interesting 

- approach the target users 

Figure 1 Research framework of RWD for SMART SUGARCANE FARM PLANNING web site 
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Methodology  

 This research adopts mix method of Quality Research and Quantity Research with details dividing into 

two phases. 

 First Phase: Quality Research, the researcher design website for sugarcane farmers. 

The research process for SMART SUGARCANE FARM PLANNING web site design is as follows. 

1. Ask for display requests by meeting between the SMART SUGARCANE FARM PLANNING idea owner, 

target farmers, and Agricultural Extension Officer of sugar mills to consider contents, images, and display 

formats. 

2. Design web site for the title, content, details of the web, and the layout of the web therefore know 

all the elements of the web and linkage of the web page. 

3. Develop a prototype web site by writing HTML, PHP, and Responsive Web Design for each webpage 

to present the information in the desired format. 

4. Try it out by uploading the website file on the web hosting site and then browse the web through a 

browser, such as Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, etc. and try it out by the owners of the 

SMART SUGARCANE FARM PLANNIN media, target farmers, and Extension Officer of sugar mills. 

5. Customize the site by taking suggestions from an experimental group representative. 

 Second Phase: Quantity Research, a research done to survey on satisfaction to website. 

 Population and Sample 

 The population of this research is the sugarcane farmers of Phitsanulok Province. 

 The sample for this research is purposive sampling. The size is determined by 50 samples volunteers. 

 Research Tools 

 Research survey on satisfaction to SMART SUGARCANE FARM PLANNING Website featuring questions 

with 5  rating scales. The survey asks 5 questions about 2 Topics are Topic 1) Content and User Response 

consists of 3 items are (1) Easy to use, (2) Accuracy and completed, and (3) Ease of use in various conditions 

(Compatibility) and Topic 2 Presentation of Multimedia consists of 2 items are (1) Interesting, and (2) Approach 

the target users that were shown on website. 

 Data collection 

 The researcher collected data from the sample size selected by cluster sampling from the area of 

Pailoam Sub-district, Bang Kratum District, Phitsanulok Province. 

 Data analysis  

 The research uses the collected survey to analyze for mean and standard deviation in order to find the 

satisfaction of sugarcane farmers to SMART SUGARCANE FARM PLANNING Website which is shown in Table 1. 

 

 

 

 



 

324 

 

Research result 

The result of First Phase: Quality Research Website Designing 

1. After meeting between the SMART SUGARCANE FARM PLANNING idea owner, target farmers, and 

Agricultural Extension Officer of sugar mills, website will have the information to be showed are: 1) the results of 

the estimated annual sugarcane yield that will have a webpage for the farmers to fill in the planting information 

and then display the yield estimates that is calculated from the formulas given, and 2) the content to present the 

method of use SMART SUGARCANE FARM PLANNING media.  

2. Web site designing for each web pages should have web links and contents that are displayed by 

Responsive Web Design as follows (Figure 2): 

 

 
Figure 2 Web Links of Web Site: SMART SUGARCANE FARM PLANNING media 

 

The appropriate web links for SMART SUGARCANE FARM PLANNING website are: 

1) CALENDAR is the display of how to use SMART SUGARCANE FARM PLANNING media . 

2) AGRONOMIST is a name list of agricultural extensionists of sugar mills and the IN-CARE list of 

farmers. 

3) FARMER is a complete name list of farmers. It is also linked to IN-CARE under the Agricultural 

Extension Officer. This webpage will show sugarcane planting history and yield in each year. 

4 ) PLANTING is the information of the farmers planting in each year that contains the planting 

record and care record in each month. The harvest information can also be displayed. 

5) FORCAST is the information system for forecasting productivity. Farmers can forecast 

productivity every month. 

 3. Prototype web site, Responsive Web Design for SMART SUGARCANE FARM PLANNING web site, is 

developed using PHP and using Bootstrap version 3.3.6 that is a free and open-source front-end framework for 
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designing websites and web applications. The webpage screen is design by Bootstrap can be divided into 5 

sizes are Extra small (<576 pixels), Small (≥576 pixels or 426 x 320 dots per inch) for 1 column, Medium (≥768 

pixels or 470 x 320 dots per inch) for 2 columns, Large (≥992 pixels or 640 x 480 dots per inch) for 3 columns 

and Extra large (≥1200 pixels or 960 x 720 dots per inch) for 3 columns (Bootstrap, 2017). The command code 

for determining the appropriate column or class prefix is:  

<div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12"> 

 4. The result of try it out or testing the functional of website was shown that Browser testing works well 

with Google Chrome version 68.0.3440.106 (Official version) (32-bit) and Responsive Web Design Tester 

Version 2.2 (Extension).  

The user's query shows that the display with the multimedia presentation contains the Bootstrap 

showing the font size that matches the visibility. Developers can increase font size by HTML (H1 -H6 ) .  The 

overall images be resized to match the size of the column, one size fits all, with Bootstrap Images styles to 

images; such as rounded corners, circle, and thumbnail; and can be clearly seen (Tutorials Point, 2015). See 

Figure 3. 

 

 
Figure 3 Multimedia Show of Web Site: SMART SUGARCANE FARM PLANNING media 

 

5. The researcher did not customize the site after analyze the suggestions from an experimental group 

representative. 

 The result Second Phase: Quantity Research 

 The result of satisfaction to SMART SUGARCANE FARM PLANNING Website in overall is at a high level, 

Easy to use and Compatibility of Content and User Response topics are highest (4.3), and secondary is 

Interesting of Presentation of Multimedia topic is at a high level (4.2) as shown on table 1. 
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Table 1 Mean and Standard Deviation of Satisfaction to SMART SUGARCANE FARM PLANNING Website 

Evaluation Topics Mean Standard Deviation Satisfaction Level 

Content and User Response    

1. Easy to use 4.3 0.5 High 

2. Accuracy and completed 4.1 0.5 High 

3. Ease of use in various conditions 

(Compatibility) 

4.3 0.7 High 

Presentation of Multimedia    

4. Interesting 4.2 0.8 High 

5. Approach the target users 4.1 0.6 High 

Overall 4.2 0.4 High 

 

Discussion 

Since agricultural extension service delivery is primarily a communication process, proper integration of 

social media is necessary.  Evidences obtained revealed that there are many social media platforms being used 

in agricultural extension service delivery worldwide with Facebook having highest popularity.  Thus, the 

necessity to put structures in place and required efforts by all stakeholders to ensure good use of its benefits 

(Aliyu Akilu Barau, Safiul Islam Afrad, 2017). General agricultural information will be in the form of e-book, pdf 

(Portable Document Format), and videos on Youtube. So, SMART SUGARCANE FARM PLANNING WEBSITE 

(SSFPW) is an agricultural media site to present the agricultural multimedia through the easy simulation for 

farmers have learned to plant cane before they actually practice. SSFPW website can be viewed from a 

smartphone or notebook or from a personal computer that display content and have user response with easy to 

use, accuracy and completeness, and ease of use in various conditions (Compatibility), and presents the 

multimedia data (text, background, pictures, and animation) with interesting and approach the target users. So, 

Sugarcane farmers have only basic computer skills or skills to use smartphone applications currently in use, they 

can learn through this website. This is consistent with the research of Nattakorn Songkhram (2015), 

Development of Multimedia for Learning on Alternative Agriculture, shows the results of the questionnaire that 

the screen design has beautifully illustrated, easy-to-read fonts, and colorful on-screen tutorials to encourage 

students to study the content inside. 

When compared between the use of the SSFPW website with the use of SMART SUGARCANE FARM 

PLANNING media that recommended by an agricultural extension officer found that the target farmer also needs 

personal media along with practice rather than online media only. They could not possible to learn all by 

themselves that is according to the research article of Supapit Boontang (2017) showed that the requested 

media was namely individual media from official body, brochure and manual, the last one is the Internet. 

Proposed extension channels were workshop for real practice, lecture, demonstration and study visit 
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respectively. However, this SSFP website is also the agricultural media for learning that is used in conjunction 

with the recommendation of the agricultural extension officer as well. 

 

Suggestion 

SSFPW is a suitable website for the target farmer and agricultural extension officer of Phitsanulok 

province. It needs to be improved by add two-dimensional or three-dimensional animation media to make it 

more interesting. This SSFPW website will be a guide for sugarcane farmers to apply knowledge and skills to 

manage sugarcane accurately with SMART SUGARCANE FARM PLANNING media.  This SSFPW website also can 

used by the farmers who do not have sugarcane knowledge. Such sugar mill can be used SSFPW website to 

encourage farmers who are interested to grow sugar cane and expand the sugarcane area as well. 
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ADVANCED SME WITH M - COMMERCE SYSTEM 

 

Kittisak Ungkanawin1 

 

ABSTRACT 

“M-commerce with SME standards” Research aimed to analyze the causal pathways that influence the 

sustainable development of SME business in Thailand which examined the consistency of the structural equation 

model of SME business using M-commerce system. Moreover, it aimed to study the opinions of SME business 

entrepreneurs in Thailand toward the use of M-commerce system and study the opinions of SME users in Thailand 

toward the use of M-commerce system. 

  This research was designed as quantitative research which collected data from questionnaires and used 

the survey as research methodology and tools. The population is SME entrepreneurs and SME users who have a 

sample size of 400 samples but to be more efficient in analyzing the results. The sample size is suggested more 

10% at 440 samples. Then, the relevant literature is summarized with the SME business component as conducted 

research in a sequential manner. It was found that the majority of SMEs surveyed responded to the questionnaire. 

The most SME businesses, which their fixed assets are less than 30 million baht, are employing less than 30 

employees. In the general information section of the questionnaire, Most of SME's respondents were 220 female 

respondents, aged from 31 to 40 years old, with bachelor's degree, with current occupation as officers in the 

company, and average income ranged from 10,001 to 20,000 baht. The using the model of the structural equation 

for the satisfaction of SMEs was analyzed with SME entrepreneurs toward the use of the M-commerce system. 

The weight of the observed variable for each latent factor had linear coefficients between each others.  It was 

found that the index of suitable for the model was x2 / df = 18 , GFI = .975 , RMSEA= .046, RMR= .003, 

NFI= .994, CFI= .998 และ p = .002 which are approximate acceptable criteria. 

 

Keyword: M- commerce 

 

Statement of the Problem 

  In many countries, Small to Medium Enterprises (SME) is considered an important mechanism that plays 

the role of the national economy. Thailand has a very small SME population of 99 percent, but these SMEs are 

able to produce only 42.35 percent of gross domestic product (GDP). The government has the policy to promote 

SMEs to be business-friendly and competitive. Through the programs provide such as business incubation training, 

the programs are able to create a network of entrepreneurs, to develop SMEs to create grosser domestic products 

(GDP) and to prepare for the integration into the ASEAN Economic Community. Thailand has both government and 

private sectors that many research studies have done, but for SMEs, there is no technology and new innovations 

                                                 
1 Faculty Administration and Management King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang. 



 

330 

 

to use as much as possible. The most important aspect of SME for Thailand's economy and society are the role of 

a business that can create value for the economy to Thailand. In the field of job creation, SMEs create value-

added and monetize in the role of manufacturers, sales of goods, as well as in the role of service providers.  

  In Thailand, the number of SMEs has continuously increased. The number of SME entrepreneurs was 

2.92 million, accounting for more than 99.6 percent of total enterprises. Small and medium enterprises (SMEs) 

are numbered 18,387, and 9,140 are large enterprises. SME is the driving force behind the growth of the Thai 

economy. The Office of Small and Medium Enterprises Promotion (OSMEP) have studied the number of enterprises 

in Thailand in 2012, which is expected to generate 1.8 trillion baht in productivity for the country. Employment of 

10.5 million people, accounting for 80 percent of total employment, as well as SMEs, is also an important driving 

force for the Thai export sector. Export value reached 1.7 trillion Baht, accounting for 28.4 percent of the total 

export value. 

 The characteristics of the SME industry today can be divided into four main categories: manufacturing, 

wholesale trade, retail trade and service provider. According to the Small and Medium Enterprise Promotion Act 

BE 2543, each type of business will have different characteristics. Each type of SME will have different industries. 

Those industries that are important to the economy are called High Impact Sectors. These potential industries 

generate with the large amount of revenue per year. (Department of Industrial Promotion, 2556) 

 For the promotion of SME development in Thailand, the government has set up SME support agencies 

such as the Ministry of Industry through the Office of Small and Medium Enterprises Promotion (OSMEP), the 

Ministry of Commerce, the Thai Chamber of Commerce FTI the government has raised about 10,000 billion baht 

to promote the SME sector, but what Thailand is lacking. Cultural innovation currently, the Ministry of Commerce 

has established a coordinating center. And the ASEAN Economic Community (AEC) information service to raise 

awareness. Distributed information It also facilitates access to information about AEC in each province nationwide. 

The agencies involved in promoting SMEs have implemented activities to promote and assist SMEs in accordance 

with government policies through various structures such as SME Power project, GO SME project can be parted 

of SME by empowering entrepreneurs and enterprises. To raise the country to universal through the opening of 

opportunities for SMEs in Thailand, government can have business channels to foreign countries to compete with 

other countries in the region and on a global scale which referred to as internationalization or “SMEs 

Internationalization”. 

 Businesses are constantly changing. Similarly, the e-commerce industry has introduced electronic tools 

such as mobile phones or portable computers to be used as a new channel. In trading, it becomes a new business 

strategy that is more than using multiple computers, i.e., cheap, convenient and easy to carry. Convenient access 

to the service anywhere and anytime, resulting in business operations in the form of Mobile commerce or M-

commerce increase and tend to continue to grow. For this reason, businesses that are mobile operators businesses 

can be trade through websites. While other business operators pay attention and turn to the business of commercial 

transactions in the form of M-commerce even more. 

 M-commerce refers to any transaction with the monetary value induced by the telecommunications 

network through mobile phones. M-commerce therefore carries out various activities related to business or financial 
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transactions over the telephone network. Moving it is part of the conceptual system of electronic commerce. The 

wireless device is a tool to buy and sell products. Ordering Products and Services including sending emails can be 

by M-commerce using cell phones. It can be portable anywhere, anytime and anywhere. Make Online Trade 

Market or commercial transactions where mobile phones are a potential market. Because comfortable. There are 

no restrictions on time and place of purchase. And people in the Thai society are familiar with the use of mobile 

phones already. With the advancement of wireless technology, the number of mobile users has grown 

exponentially. And create new channel development opportunities. Through mobile phone channels, it is connected 

to the Internet without restrictions. 

 From the limitless development process, the introduction of wireless Internet of M-commerce is used in 

business when applying M-commerce to SMEs to increase standards and the potential for more modern SME 

business. Make it easier for SME business users. More convenient and faster To meet the demand Therefore, the 

researcher is aware of the importance of SME standards that bring M-commerce system to develop, SME business 

has the potential and increase the standard as well as the efficiency of SME more and more. 

 

Objectives 

  This research aims to study the development of SME standards in the M-commerce system. The 

research objectives are as follows. 

1. To analyze causal pathways that influence the sustainable development of SME business in 

Thailand. 

2. To check the consistency of the model of the structural equation of the SME business to the 

M-commerce system. 

 3. To study the opinions of SME entrepreneurs in Thailand on the use of M-commerce. 

 4. To study the opinions of SME business users in Thailand on the use of M-commerce system. 

 

Research Hypothesis 

Hypothesis 1: Get the attention of SME entrepreneurs in Thailand to use M-commerce. 

Hypothesis 2: Interest from SMEs in Thailand for M-commerce 

Assumption 3: The causal relationship influences the development of M-commerce for SMEs in Thailand. 

Hypothesis 4: The causal relationship influences the increase of SME standards in Thailand. 

Hypothesis 5: The causal relationship influences the increase of SME marketing in Thailand. 

Assumptions 6: The causal relationship influences the performance of the SME business in Thailand. 

 

Scope of the Research 

 Demographic scope 

  The population in this study was 6,551,718 SME entrepreneurs and SME users (the Office of the National 

Economic and Social Development Board) with the list in the online database of the Office of the Registrar 
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commerce. The reason for choosing is such a population. This is because it is the largest business in the present. 

This can be easily monitored and controlled. It also gets information with new knowledge regularly. As a result, 

the researcher considers it appropriate to represent SMEs in Thailand as a whole. 

The sample of this study was 200 SME entrepreneurs and 200 SME business users. 

Scope of Content 

  Researchers focus on the content of  

 1. SME business standards to be a guideline to improve the quality of SME business.  

 2. M-commerce system to develop SME business standards.  

 3. Development of SME to use M-commerce system in SME business.  

 The content is based on literature review from domestic research. 

 

Research Framework 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literary Review and Concept 

 Concepts and theories about M-commerce 

 Meaning of M-commerce 

 M-commerce refers to any transaction with a clear currency value through the mobile telecommunications 

network (Research, 2000). Therefore, M-commerce is an activity involving transactions or business transactions. 

Financial via mobile network, it is part of the concept of electronic commerce (E-commerce) system using wireless 

handheld devices as a tool to buy and sell goods, then buy and sell are including sending emails by M-commerce 

using cell phones. It can be carried anywhere, no place and time, made an online trading market or commercial 
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transaction. Cell phones are a potential market because of comfort ability. There are no restrictions on time and 

place of purchase. And people in the Thai society are familiar with the use of mobile phones already. 

Evolution of M-commerce 

  M-commerce has evolved from e-commerce, evolving into two phases: 

  1) The first stage was the beginning of electronic commerce. The electronic money transfer system was 

started at that time. Then the electronic document submission system was developed and then gradually developed 

other communication systems such as stock trading systems. Hotel Reservation However, the popularity of the use 

is still relatively small. 

  2) Phase 2 is a fast-growing Internet. The idea is to exchange information between computers for 

commercial purposes. Anyone who has a computer that can connect to the internet can join. However, there are 

restrictions on the location and time to bring the technology of the phone. 

  The evolution of M-commerce can be divided into 3 periods. 

  1) The first generation of SMS was the starting point for M-commerce business. SMS is a short message 

that lasts up to 160 characters via mobile phone. 

 2) The era of using WAP is the age of searching the Internet. The development of WAP can meet the 

needs of mobile phones to visit the site. 

 3) The broadband era is the era in which wireless networks develop at levels capable of receiving high-

speed data such as GPRS. 

Related Research 

  Luepreecha, W. & Tiwalai, S. (2012) studied the relationship of quality, quality, usage, user satisfaction, 

and effectiveness of the online hotel customer management system. The samples used in this study were the 

tourists who used the online customer service management system of the four-star and five-star hotel business 

in the Northern Province, using the analysis of hypothesis by analysis with multiple regressions. The research found 

that information quality has a positive impact on the satisfaction of tourists who come to use online hotel customer 

management system. Moreover, the result revealed that the quality of service has a positive impact on the 

satisfaction of tourists who use the online hotel customer management system. 

 Fang (2011) conducted a study to research the willingness of customers to buy over the Internet. The 

results of the DeLoen & McLean’s (2003) hypothesis test showed that the variables that affect the satisfaction 

were: Quality of information System quality and quality of service. 

  Chang, K. & Cheng (2014) conducted a study on the quality of websites where trust is affecting customer 

interest. Study in the hotel. The research found that the quality of the site positively influenced trust, which would 

have a positive effect on the interest to purchase a product or service. 

  Yong (2014) studied the impact of service on customer satisfaction in the context of E-commerce. The 

data collected from the online questionnaire collected in China. The results show that Operators should focus on 

the quality of service. Due to the high quality of service provided through e-service and transportation service, it 

has a positive impact on customer satisfaction. 
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Methodology 

  This research is a quantitative research. Quantitative research uses survey research methodology to 

collect data from questionnaires using criteria for the importance of elements. With a rating scale, there are 5 

levels of answer. The sample selection was based on the Taro Yamane sample at a 95% confidence level that 

was significantly higher than the population. 100,000 people have the size of 400 samples, but in order to be 

more efficient in translating the results. Therefore, the sample size is 440 and the data from the relevant literature 

is summarized. It is a component of the SME business that conducts research in a sequential manner. 

The inferential analysis is used to analyze the data. Confirmatory factor analysis of the measurement 

model of each Patent variable to determine the Construct variable, Convergent validity and cracking, different 

Discriminant validity and Structural equation modeling (SEM) model to find the relationship between the 

components of social participation. Using Causal Analysis Or path analysis. Check the harmony of the research 

model with the empirical data (Model fit). 

 

Research result 

  Analysis of the respondent population, the questionnaire was used as a tool to collect data from 440 

samples, divided into 220 SME entrepreneurs and 220 SME customers. With programmed statistical statistics. 

Then present the results in a table. Compose subtitles for analysis results. It is divided into 4 sections as follow. 

Part 1: General information of SME entrepreneurs who responded to the questionnaire. 

  All 220 respondents were female, of which 85.91% were male and 31.9% were female, accounting for 

14.09%, aged 31-40 years, accounting for 46.36%. There are 89 people in the age group of 51 to 60 years old, 

or 8.64%, followed by 61 and older, 6 persons or 2.73%, followed by 21 - 4 years 1.82 percent had a higher 

education level than the bachelor degree, accounting for 51.82 percent, followed by a bachelor degree of 86 

students or 39.09 percent, followed by a lower level of education. The number of employees was 189, 

representing 85.91%, followed by 27 employees, or 12.27%. 1.82 percent, respectively. 

Part 2: General information of the SME survey respondents. 

  All 220 respondents completed the survey. 169 retailers accounted for 76.82%, followed by the 

wholesalers 42%, 19.09%, followed by the service sector 6%, 2.73%, followed by the manufacturing sector 3%. 

1.36% had fixed assets of less than 30 million baht, accounting for 76.82%, 30-60 million baht, 42%, 19.09%, 

and 50% - 100 million baht respectively. People accounted for 2.73% and 1.36% respectively. There were 169 

employees, or 76.82%, less than 30 employees, followed by 16 to 30 persons, or 19.09% There were 6 people, 

2.73%, followed by 50 - 200 persons (1.36%). 

Part 3: General information of SME users of the respondents. 

  The sample consisted of 220 questionnaires (58.64%) and 91 males (41.36%), aged 31-40 years 

(54.09%). Of the 65 respondents, 29.55% were under the age of 20, 32% or 14.55%, followed by 51% or more, 

or 1.82%. and the rest is 109 people, 49.55%, followed by vocational education. The equivalent of 24.09%, 

followed by vocational certificate. 35 students were equivalent to 15.91 percent. Secondary 18 students were 

equivalent to 8.18%, followed by 5 students, or 2.27%, respectively. There were 129 staff members, 58.64% of 
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whom were employees. 25.00 followed by 22 officials, 10.00%, followed by 14 business owners (6.36%), 159 

(72.27%), followed by 50 22.73%, followed by 11 persons, accounted for 5.00%. The average income was 10,001 

- 20,000 baht, 189 persons accounted for 85.91%, followed by 40,001-50,000 baht, accounting for 9.09%. 

Subsequently, 11.00% - 40.00%, respectively. 

Part 4: SME-based satisfaction analysis using M-commerce system of SME entrepreneurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi – square = 25.455  df. = 18  Sig = .113  CMIN / df. = 1.414  n.  500 

CFI = .998  NFI = .994  GFI = .975  AGFI = .924  IFI = .998 

RMSEA = .046  RMR = .003 

 

 Based on the analysis of the model, the structural equation, the satisfaction level of SMEs, and the M-

commerce system of SME entrepreneurs, The weight of the observed variable. Each latent factor And linear 

coefficients between latent factors. 

  The coefficient of fit for the model is x2 / df = 18, GFI = .975, RMSEA = .046, RMR = .003, NFI = .994, 

CFI = .998 and p = .002. Which is acceptable criteria. 
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Table 1 Statistical analysis of causal relationships that influence the sustainable development of SMEs in Thailand. 

Variable (pair relationship) 𝛌 S.E. t-

value 

Sig. 

Strategies to increase the marketing base. < SME Business Performance 1.002 .036 28.046 0.000** 

Performance < SME Business Performance .609 .124 4.907 0.000** 

Performance < Strategies to increase the 

marketing base. 

.372 .120 3.098 0.002* 

The use of modern technology < SME Business Performance 1.000    

Capability of personnel < SME Business Performance 1.035 .030 34.670 0.000** 

Vision, Mission and Strategy < SME Business Performance 1.032 .034 30.623 0.000** 

Proper business structure < SME Business Performance 1.062 .039 27.544 0.000** 

New business access channel < Strategies to increase the 

marketing base. 

1.000    

New access to services and products. < Strategies to increase the 

marketing base. 

.979 .042 23.552 0.000** 

Innovation that affects business 

 development 

< Strategies to increase the 

marketing base. 

.753 .044 17.167 0.000** 

Performance with Technology < Performance 1.000    

Increasing market standards with  

M-commerce 

< Performance 1.007 .023 43.204 0.000** 

Innovations with modern technology < Performance .780 .036 21.663 0.000** 

** Statistically significant at 0.001 * statistically significant at 0.05. 

 

 Analyzes, tests, structural, causal factors were affecting the sustainable development of SMEs in Thailand. 

Independent variables were performance variables of SMEs and performance and variation based on modern 

technology. The ability of personnel, vision, mission and strategy are proper business structure. New business 

access channel, new access to services and products are innovations that affect business development performance 

with Technology Enhancing M-commerce marketing standards and innovation with modern technology. The 

regression coefficients of independent variables were statistically evaluated. The coefficient of determination 

determines the influence of variables. The statistical significance was 0.01 and statistically significant at 0.05. 

 

Table 2 Structural Equation Modeling Statistics Modeling Impact on SME Sustainability in Thailand 

index Measurement criteria result Conclusion  

Chi – Square P. >  0.05 25.455 Acceptable Criteria 

CMIN / df. <  0.03 1.414 Acceptable Criteria 

GFI ≥  0.90 0.975 Acceptable Criteria 
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index Measurement criteria result Conclusion  

AGFI ≥  0.90 0.924 Acceptable Criteria 

NFI ≥  0.90 0.994 Acceptable Criteria 

IFI ≥  0.90 0.998 Acceptable Criteria 

CFI ≥  0.90 0.998 Acceptable Criteria 

RMR <  0.05 0.003 Acceptable Criteria 

RMSEA <  0.05 0.046 Acceptable Criteria 

 Based on the structural model, the model influences the sustainable development of the SME business in 

Thailand after modifying the model. The results were consistent with the empirical data. 

 

Conclusion 

  The results of the study revealed that the sample of respondents who completed the questionnaire was 

220 samples, 85.91% were male, and 14.09% were male. 40 years of age were 46.36% and 41.40%, followed 

by the age of 41-50 years, accounting for 8.64%. The average age is 21 - 30 years, or 1.82%. 51.82% followed 

by the bachelor degree. 39.09%, followed by lower education which 9.09 percent owned the business, 85.91% 

were followed by employees, 12.27%, followed by partners who accounted for 1.82 percent. 

 It was found that 220 respondents completed the questionnaire. With retail sector, it is accounted for 

76.82%, followed by wholesale, accounted for 19.09 percent, followed by the service sector 2.73%, followed by 

manufacturing sector 1.36%, fixed assets of less than 30 million baht or 76.82%, followed by 30-60 million baht 

or 19.09%. 50 - 100 million baht, or 2.73%, followed by 50 - 200 million baht or 1.36%. The number of 

employees was less than 30 persons or 76.82%, followed by 16-30 persons, or 19.09%. 26 - 50 people 

accounted for 2.73% and secondly, 50 to 200 people accounted for 1.3 percent. 

 It was found that the general information of the SME's respondents to the questionnaire. Most of the 220 

respondents were female, 58.64% and 41.36% male, aged 31-40 years or 54.09%, followed by 41-50 years 

old. 29.55, followed by under 20 years old, accounted for 14.55%, followed by 51 years or over, accounted for 

1.82%. 49.55% followed by vocational education. Or equivalent 24.09% followed by vocational certificate. Or 

equivalent 15.91% were secondary school students. Or equivalent 8.18 % and higher than the bachelor, 2.27% 

occupation 58.64% followed by students 25.00%, followed by government officials at 10.00 %, and followed by 

business owners. 6.36% were single, 72.27% were married, and 22.73% were married. The average income is 

10,001 - 20,000 baht, or 85.91 percent, followed by 40.001 - 50,000 baht or 9.09 percent and 30.001 - 

40,000 baht, or 5.00 %, respectively. 

 Based on the analysis of the model, the structural equation, the satisfaction level of SMEs, and the M-

commerce system of SME entrepreneurs, The weight of the observed variable. Each latent factor and linear 

coefficients between latent factors. 

  The coefficient of fit for the model is x2 / df = 18, GFI = .975, RMSEA = .046, RMR = .003, NFI = .994, 

CFI = .998 and p = .002, which is acceptable criteria. 
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Discussions 

  Analysis of the respondent population, the questionnaire was used to collect data from 440  samples, 

SME entrepreneurs and SMEs. With programmed statistical statistics. Then present the results in a table. Compose 

subtitles for analysis results. 

  The results of the analysis of general information of SME entrepreneurs of the respondents revealed as 

follow. It was found that 220 respondents were mostly male and 31-40 years old with higher education who is 

the owner of SME.  

   The results of the analysis of general information of SMEs surveyed. All 220 respondents completed the 

questionnaire. Fixed assets of most businesses are less than 30 million baht, employing less than 30 employees.  

  The results of the analysis of general information of SME users of the respondents showed that it was 

found that 220 respondents were female, aged from 31 to 40 years, with bachelor's degree, occupation, company 

status, average income from 10,001 to 20,000 baht. 

  The results of the analysis of the model of structural equilibrium model of SME service satisfaction with 

M-commerce system of SME entrepreneurs. The weight of the observed variable revealed with each latent factor 

and linear coefficients between latent factors. 

  It was found that the index of fit for the model was approximate acceptable criteria. The analysis of the 

opinions of the respondents presented both SME entrepreneurs and SMEs that the majority of SME entrepreneurs 

and SMEs in Thailand use M-commerce systems deployed to make the service. Therefore, the service is 

comfortable and easy to access. The M-commerce system is very popular with those who have tried it. And use 

the SME business and the answer is in the right direction. 

 

Suggestion 

Policy Recommendations 

  Entrepreneurs and interested parties recommended developing the site in a format compatible for mobile 

applications. It should focus on system quality. M-commerce system can be used to bring users to different parts. 

The system should be ready to use. And respond quickly to users. 

Suggestions for further study 

  This research is a research based quantitative research. More research should be done using other 

research regulations. In qualitative research, gathering data from interviews with knowledgeable people, celebrities 

or accomplishments in the field of electronic commerce are recommended to get insights with their idea to 

understand what is going on and what is happening in the present time. Other variables should be studied. This 

may affect the preservation of shoppers via M-commerce, in addition to this research, such as the use of social 

networking. 
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MARKETING AND BEHAVIORAL FACTORS THE IMPORTANT DECISION TO BUY COSMETICS 

THROUGH TWITTER SOCIAL NETWORKING IN THE DISTRICT OF CHONBURI 

 

Kittisak Ungkanawin1 

 

ABSTRACT 

This study aims to study the factors of marketing and behavioral decision making in the purchase of 

cosmetics via the Twitter social networking site in Muang District, Chonburi Province. 1) Product 2) Price 3) 

Marketing Promotion 4) specific services; and 5) privacy protection. Twitter in Muang District, Chonburi Province, 

383 samples using a specific sampling method. The data collection tool was divided into 4 sections. The data were 

analyzed by means of descriptive statistics, frequency distribution, arithmetic mean, standard deviation Comparison 

of significance levels using t-test and one-way statistics ANOVA. The mean difference of the variables tested was 

compared by pairwise LSD (Least Significant Difference) 

 The study of the decision to buy cosmetics through the social channels. Twitter in Chonburi Province found 

that most of the samples were female. The behavior of using Twitter program in Amphoe Mueang Chonburi was 

used during 19.00-24.00 hrs. Consumers with gender, age, education status, occupation and average income 

per month were significantly different in the following areas. 

 Consumers with different sex the marketing and behavioral factors that affect the product are different. 

Specific service and the privacy aspect are no different. Consumers of different ages. Marketing and behavioral 

factors are marketing promotion. And the specific service is different. Product prices and privacy are not the same. 

The marketing and behavioral factors that affect product pricing, promotion, marketing, service, and privacy are 

not the same. The marketing and behavioral factors that influence marketing promotion vary, product pricing, 

service-specific and privacy are not different together. Consumers with different occupations there are significant 

marketing and behavioral factors, namely, marketing promotion and specific service. And privacy is no different. 

Consumers with average monthly income differ in marketing and behavioral factors. There are different aspects 

of marketing promotion and service. The products, price and privacy are not different. Comparative 

study found that consumers who use Twitter, the frequency, frequency, use, duration and purpose of 

use varies considerably in the following areas. Consumers with different frequency of use have different product 

price factors and specific service uses. Marketing promotion is no different. Consumers with different usage periods, 

product price factors differ. The promotion of marketing and service are not significantly different. Consumers with 

different time periods and objectives, product price factors, specific marketing promotions, and services are not 

significantly different. 
 

Keywords: Marketing and Behavioral Factors / the decision to buy groceries cosmetics / social categories online /  

Marketing manager 

                                                 
1 Faculty Administration and Management King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang. 
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Statement of the Problem 

 Nowadays, the world is entering the era of globalization or the information society era full with the 

development of modern communications technology. To advance. To connect the whole world can do. Without 

barriers, in both time and distance. Known as the era of borderless communications with the advancement in 

technology, the computer that grows leaps. Make communications more easily. Whether it is in a different 

hemisphere or in different time window can be linked to communicate. Just have a phone signal or the signal to 

the Internet. Called no matter where it can communicate at your fingertips.  

 Program in twitters one of the forms of social networking services is a social networking service, e.g. 

micro-blog. Users can send messages longer than 280 letters that they are doing what is by sending this message 

that Tweet which means chirping birds is a program that is popular in Thailand and the country is likely to grow, 

increasing continuously due to the way of life of the people has changed to from the past, especially teens or 

people who spend most of their time with the computer. Whether it is doing business. Research of knowledge or 

entertainment that can be reached easily and quickly from all over the world when people are interested in the 

same subject as so many bandings together in Internet activities, which cause social networks to use as the source 

for the exchange of knowledge that can disclose information to various public or specific groups of member needs. 

There is also a wide-open communication in two-way communication for easy and quick, especially by using the 

framework. 

 In the current Thailand people found to have gone to print messages to the Twitter making the increase 

in marketers or businesses attention remove the #Hashtag with this business. When a major events or activities 

with special projects, it can bring the Hashtag to be used in the survey results that occur and can measure the 

popularity of the work, or activities that have participants or much discussed or used for votes because in current 

to bring a #Hashtag used to find the information you are interested in is easy, especially. Information about 

cosmetics by data from Euro monitor indicate that market value and beauty products body care products (Beauty 

and Personal Care) of a country, Thailand in the year 2551-2557 the market value increases continuously the 

entire market, a premium brand and marketing message level. By finding that year 2557 with a market value of 

the premium brands are at 27,716.40 million baht. In 2558-2559 market value tend consistently as well, which 

is expected in the year there will be a market value 2559 premium brands increased by 31,355.60 will be good, 

with followers for updating the activity that will occur from the team that will be held each month, and so those 

who love sharing photos or text that resonates in the character or event was held, called #lovesicktheseries, which 

is using the Hashtag helps manage the information that people are interested in easy. 

 Therefore, this study is the important factors and behavioral studies to decide what cosmetic online 

shopping via social networking type in twitter of factor marketing management in the district, amphur Muang, 

Chonburi because the consumer has different factors that are involved include personalized factors and behavioral 

in used program in twitter to guide the market online or e-marketing, especially the market in in twitter that is 

getting popular and for have efficiency of manager and marketing to meets the requirements of most consumers. 
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Objectives 

 In this research study, has set an aim. As follows: 

1. Education and behavioral factors that are important in deciding to purchase Goods Online cosmetic  

via social networking type in twitter of factor marketing management in the district, camphor Muang, Chonburi 

2. To compare behavioral in used and a major factor in the decision to buy the cosmetic Goods through  

social networks type in twitter of factor marketing management in the district, amphur Muang, Chonburi by the 

classification according to the data of personal factors and behavioral to used #Hashtag in twitter. 
 

Contribution to the research 

 The variables used in the study are as follows: 

1. Independent Variables 

1.1 Personal factors include characteristics 

1.1.1 Sexual 

1.1.2 Age 

1.1.3 Status 

1.1.4 Education 

1.1.5 Career 

1.1.6 Income each moth 

1.2 Behavioral in using program in twitter include: 

1.2.1 The time interval to use 

1.2.2 The frequency interval to use 

1.2.3 Time length  

1.2.4 The purpose interval to use 

2. Dependent Variable is education and behavioral factors that are important in the buying decision in 

cosmetic products online through a social networking typein twitter of factor marketing management in the district, 

amphur Muang, Chonburiby in the online marketing mix contains 4Ps (JarunChaijalearn 2015) but those studies 

did not bring the distribution channels is one of the variables, based on the due to the sale of goods through the 

program a specific channel. Therefore, the Online marketing mix, the student is introduced in education consists 

of 4 sides are: 

2.1 Product 

2.2 Price 

2.3 Promotion marketing 

2.4 Specific service  
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Research Hypothesis 

1 . The assumption of personal factors, different aspects have to level factors and behavioral that is 

important in deciding to purchase goods online cosmetic via social networking type in twitter of factor marketing 

management in the district, amphur Muang, Chonburi so different.  

1.1 Consumers who have different sex have to level factors and behavioral that is Important in 

deciding to purchase goods online cosmetic via social networking type in twitter of factor marketing management 

in the district, amphur Muang, Chonburi so different.  

1.2 Consumers who have different age have to level factors and behavioural that is Important in 

deciding to purchase goods online cosmetic via social networking type in twitter of factor marketing management 

in the district, amphur Muang, Chonburi so different. 

1.3 Consumers who have different status have to level factors and behavioral that Is important 

in deciding to purchase goods online cosmetic via social networking type in twitter of factor marketing management 

in the district, amphur Muang, Chonburi so different.  

1.4 Consumers who have different level in to study have to level factors and Behavioral that is 

important in deciding to purchase goods online cosmetic via social networking type in twitter of factor marketing 

management in the district, amphur Muang, Chonburi so different. 

1.5 Consumers who have different career have to level factors and behavioral that Is important 

in deciding to purchase goods online cosmetic via social networking type in twitter of factor marketing management 

in the district, amphur Muang, Chonburi so different.  

1.6 Consumers who have different income have to level factors and behavioral That is important 

in deciding to purchase goods online cosmetic via social networking type in twitter of factor marketing management 

in the district, amphur Muang, Chonburi so different.  

               2. In deciding to purchase goods online cosmetic via social networking type in twitter of factor marketing 

management in the district, amphur Muang, Chonburi so different. Behavioral assumptions to use program in 

twitter have important factors and behavioral levels differ 

2.1 Consumers who have different in time interval in using to have to Level factors and  

behavioral that is important in deciding to purchase goods online cosmetic via social networking type in twitter of 

factor marketing management in the district, amphur Muang, Chonburi so different.  

2.2 Consumers who have different frequency in using to have to level factors and Behavioral 

that is important in deciding to purchase goods online cosmetic via social networking type in twitter of factor 

marketing management in the district, amphur Muang, Chonburi so different.  

2.3 Consumers who have different duration in using to have to level factors and Behavioral 

that is important in deciding to purchase goods online cosmetic via social networking type in twitter of factor 

marketing management in the district, amphur Muang, Chonburi so different.  

2.4 Consumers who have different purpose in using to have to level factors and Behavioral 

that is important in deciding to purchase goods online cosmetic via Social networking type in twitter of factor 

marketing management in the district, amphur Muang, Chonburi so different. 
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The benefits that are expected to receive.  

1. Know the important factors and behavior in deciding to purchase goods online in cosmetic through 

social networks category in Twitter of factors of market management. In the district, amphur Muang, Chonburi. 

2. Know the important factors and behavior in deciding to purchase goods online in cosmetic through 

social networks category in Twitter of factors of market management. In the district, amphur Muang, Chonburi by 

the classification according to the data of personal factors and behavioral Framework in Twitter. 

 

Scope of the Research 

Education and behavioral factors that is important in deciding to purchase Goods Online cosmetic via social 

networking type in twitter of factor marketing management in the district, amphur Muang, Chonburihave defined 

the scope of the research and studies as follows: 

The population 

The population used in this study is a group of consumers who use the service in Twitter in twitter in 

Muang District of Chonburi province number 78,588 (Department, December 2559). 

The sample 

The sample in this study from the population in the district, amphur Muang, Chonburi Province is 

thus defined using the table sample size at the 95% confidence table of Krejcie and Morgan only 383 people, so 

all the sample size equals 383 samples.  

Archive for the information stored in this example Use a specific method of sampling (Purposive sampling) 

that researchers have used to select the sample in the working age group of teens from the group who use the 

service framework in twitter in the district, amphur Muang, Chonburi. 

 

Data analysis 

1. Distribution analysis, frequency and are presented as percentage to find the average and standard 

deviation. 

2. Spatial statistical analysis, inference to test a hypothesis as follows: linear statistical Reference by using 

the T-test and F-test by the one-way analysis of variance. 

 

Literature review and related documents 

The important factors and behavior in deciding to purchase goods online in cosmetic through social 

networks category in Twitter of factors of market management. In the district, amphur Muang, Chonburi in this 

time, investigators have collected documents and related research with the research to guide the study. As follows: 

In the important factors and behavior in deciding to purchase goods online in cosmetic through social 

networks category in Twitter of factors of market management. In the district, amphur Muang, Chonburi. There is 

a theory that relates as follows: 

Analysis of the factors and consumer behavior (Consumer behavior analysis)  
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Kotler (1997) said that an analysis of consumer behavior is to find or research about factors and consumer 

behavior and buying. To know how to buy and use requirements of consumers. Questions to help qualify marketing 

strategy and to satisfy consumers ' reasonable. 

The structure and composition of the e-commerce system.  

The main elements of the e-commerce system consist of: 

1. Webpage or web shop In order to be able to announce the sale of the Internet. This may be a simple  

ad page that is deposited with another website or store. Or have your own website or website such as 

www.siamgift.com. 

2. Order basket system is a system that can click to order goods from a Webpage, the page, which will 

have a hole to fill out the number of items ordered. By clicking buy each dropping into the basket or cart and 

accumulate until we bought our anniversary and decided to let the system automatically calculate the cashier (the 

basket has many forms and can be adjusted, or specifically designed to suit each type of trade activities). 

3. Secure Payment System is a system to calculate payments and goods safety. Most of the money will 

be paid by credit card (which can be made in the countries of Thailand, the current through the Web with a Visa, 

AMEX, Master, JCB and SCB has already) that transfers information about the credit card on your network need 

to be encrypted to prevent leaking. The system is currently used SSL (Secure Socket Layers), however, is not so 

much safety. Because it is not able to identify the cardholder, because this can say that the store is, therefore, 

has developed a new system is the SET (Secure Electronic Transaction), which can identify both the 2 parties that 

it is true or not, but the issue with the investment cost is relatively high. Therefore not yet. 

 

The results of the data analysis. 

 From an analysis of information about behavioral and factors that is important in deciding to purchase 

goods online cosmetic via social networking type in twitter of factor marketing management in the district, amphur 

Muang, Chonburi can summarize the intent of education research. As follows: 

 Part 1 of the personal data of samples factor to. 

  It found that a sample of mostly female found to 78.0 per cent aged 18-25 years, 68.5 percent 

have a marital status single majority of 8 9 . 8  percent bachelor's degree level, representing a group of 

students/freshmen 78.0/students and 49.0 percent, average monthly income from 10001-20000 baht 45.8%. 

 Part 2 looks program information in twitter of the sample. 

  There are habits during time 19.00-24.00hrs 69.0% use the service every day, representing 

68.0 using the average length of time each time a number of hours, 58.6% 1-4 and the purpose of using the 

service to communicate with your friends/acquaintances. 28.9%. 
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 Part 3 analyzes the information about the level of importance of a crucial marketing decision 

to buy cosmetic products through social networks type in twitter in the district, camphor Muang, 

Chonburi 

  The level of importance of a crucial marketing decision to buy cosmetic products through social 

networks type in twitter in the district, amphur Muang, Chonburi. The importance of medical privacy is the most 

level by an average value equal to 4.87 and the overall importance of moderately priced. Product specific services 

and the marketing campaign by respectively. When considering each side all 4 sides conclude. As follows: 

1. Product  

Consumer reviews, ranks, which are significant factors and behaviors, continue to decide what  

cosmetic shop online through social networking type in twitter of factor marketing management in the district, 

camphor Muang, Chonburi.  Vital is a fashionable item, category, Japan Korea Taiwan style, cosmetics, etc. 

Different from other stores first, is the second item has a property that meets your needs is the # 2 the diversity 

of types of products is the 3 hotkeys, Chancellor, and product quality, reliable at # 4. 

2. Price 

Consumer reviews, ranks, which are significant factors and behaviors, continue to decide what  

cosmetic shop online through social networking type in twitter of factor marketing management in the district, 

amphur Muang, Chonburi.  Vital is a to specify the price the item clearly and completely is the first item price is 

appropriate for the price of 2 quality shipping as a reasonable product price level 3and equal or cheaper than 

other stores, has ranked 4.  

3. Promotion marketing 

Consumer reviews, ranks, which are significant factors and behaviors, Continue to decide what  

cosmetic shop online through social networking type in twitter of factor marketing management in the district, 

amphur Muang, Chonburi.  Vital is first page of the Adin twitter tags: advertising, send messages, online chat is 

the first ad is invariably include a promotional events, namely the reduction of Exchange, giveaway, giveaway 

items to customers as early as the # 2 festivals or events, such as the monthly purchase points 1, plus 1 onwards, 

by participating to be attracting as the # 3 has a 30% reduction, such as no. 4 after sales tracking, such as that 

of the query return? Questionnaire, satisfaction, etc. # 5 and # 6, free 

4. Specific service. 

Consumer reviews, ranks, which are significant factors and behaviors, Continue to decide what 

cosmetic shop online through social networking type in twitter of factor marketing management in the district, 

amphur Muang, Chonburi. Vital is a facilitate customer assistance and resolution over a period of time before and 

after the purchase of goods, such as information, both written and framework page Bulletining twitter the shop to 

send messages, online chat, email or by phone, you first need is to create a friendly and impressed with customers 

such as remembering a customer's information, including address, phone number, and the items that the customer 

favorite, etc. No. 2 and offer their customers and meet regularly as the # 3 
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 Part 4 Analyzing information about hypothesis testing, and behavioral factors to continue 

marketing to decide on buying cosmetics products through social networks and framework category 

in Twitter in the district, amphur Muang, Chonburi. 

The assumption that 1 factors and behavioral that is important in deciding to Purchase goods 

online cosmetic via social networking type in twitter of factor marketing management in the district, amphur Muang, 

Chonburi as different as follow: 

1. Consumers who have different sex have to level factors and behavioral that is Important in  

deciding to purchase goods online cosmetic via social networking type in twitter of factor marketing management 

in the district, amphur Muang, Chonburi so different. When the test side, found that consumers who have gender 

differences focus on the different ranks, statistically significant at the .05 level, the price on the market and the 

specific services. No difference was found, which is not in accordance with the hypothesis that set. 

2. Consumers who have different age have to level factors and behavioral that is Important in 

deciding to purchase goods online cosmetic via social networking type in twitter of factor marketing management 

in the district, amphur Muang, Chonburi so different. When the test side, found that consumers who have age 

differences focus on the different ranks, statistically significant at the .05 level, the product on the market and the 

specific services. No difference was found, which is not in accordance with the hypothesis that set. 

3. Consumers who have different status have to level factors and behavioral that Is important 

in deciding to purchase goods online cosmetic via social networking type in twitter of factor marketing management 

in the district, amphur Muang, Chonburi so different. When the test side, found that consumers who have status 

differences an important factor in the significant level product pricing on marketing and a specific service. No 

difference, which is not in accordance with the hypothesis that set. 

4. Consumers who have different education have to level factors and Behavioral That is 

important in deciding to purchase goods online cosmetic via social networking type in twitter of factor marketing 

management in the district, amphur Muang, Chonburi so different. When the test side, found that consumers who 

have education differences focus on the different ranks, statistically significant at the .05 level, which is based on 

the assumption that you set. The product, the price and the specific services. No difference, which is not in 

accordance with the hypothesis that set. 

5. Consumers who have different career have to level factors and behavioral that is important 

in deciding to purchase goods online cosmetic via social networking type in twitter of factor marketing management 

in the district, amphur Muang, Chonburi so different. When the test side, found that consumers who have career 

differences an important factor in the significant level product pricing on marketing and a specific service. No 

difference, which is not in accordance with the hypothesis that set. 

6. Consumers who have different income have to level factors and behavioral That is important 

in deciding to purchase goods online cosmetic via social networking type in twitter of factor marketing management 

in the district, amphur Muang, Chonburi so different. When the test side, found that consumers who have income 
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differences an important factor in the significant level product pricing on marketing and a specific service. No 

difference, which is not in accordance with the hypothesis that set. 

The assumption that 2 behavioral in using different program #Hashtag in twitter have factors 

and behavioral that is important in deciding to purchase goods online cosmetic via social networking type in twitter 

of factor marketing management in the district, amphur Muang, Chonburi so different as follow: 

1. Consumers who have different time interval to use have to level factors and Behavioral that 

is important in deciding to purchase goods online cosmetic via social networking type in twitter of factor marketing 

management in the district, amphur Muang, Chonburi so different. When the test side, found that consumers who 

have time interval to use differences focus on the different ranks, statistically significant at the .05 level, which is 

based on the assumption that set specific services vary, statistically significant at the .01 level, which is based on 

the assumption that you set. The marketing campaign is no different, which is not in accordance with the hypothesis 

that set 

2. Consumers who have different frequency interval to use have to level factors And behavioral 

that is important in deciding to purchase goods online cosmetic via social networking type in twitter of factor 

marketing management in the district, amphur Muang, Chonburi so different. When the test side, found that 

consumers who have frequency interval to use differences focus on the different ranks, statistically significant at 

the .05 level, which is based on the assumption that you set. Part a specific provider. No difference, which is not 

in accordance with the hypothesis that set. 

3. Consumers who have different time length have to level factors and Behavioral that is 

important in deciding to purchase goods online cosmetic via social networking type in twitter of factor marketing 

management in the district, amphur Muang, Chonburi so different. When the test side, found that consumers who 

have time length differences an important factor in the significant level product pricing on marketing and a specific 

service. No difference, which is not in accordance with the hypothesis that set. 

4. Consumers who have different purpose in using have to level factors and Behavioral that is 

important in deciding to purchase goods online cosmetic via social networking type in twitter of factor marketing 

management in the district, amphur Muang, Chonburi so different. When the test side, found that consumers who 

have purpose in using differences an important factor in the significant level product pricing on marketing and a 

specific service. No difference, which is not in accordance with the hypothesis that set. 

 

Discussion 

The results of the research, factors and behavioral that is important in deciding to Purchase goods 

online cosmetic via social networking type in twitter of factor marketing management in the district, amphur Muang, 

Chonburi can be divided into 3 sections without discussion, respectively. As follows: 

Part 1 of the personal information, debate the respondents. 

Gender, age, marital status, occupation, education and income levels of Different types of 
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respondents most. It found that women aged 1 8 -25  years of marital status single degree level by a group of 

students/students/students. The average revenue per month from 1 000 1 -20000  baht.  In accordance with 

research of Benjaruk Musikachana (2010) consumer behavior bakery marketing factors that affect consumers. By 

the results of the study, is a mixture of marketing. Suthamad Janthavon (2013), thinking about the meaning of 

the factors and behaviors that are important in deciding to purchase goods online influence to decide on the 

purchase of the goods, as a result, the combination of ideas. Beliefs, opinions, knowledge and feelings of the 

people who are against something to one person or to one of the situations which came out in the direction of the 

evaluation may be accepted or rejected, and these feelings are likely to cause one or more behavioral and Sathiya 

Thunvithee (2512) has studied the consumer habits and satisfaction affects loyalty card members of Generation M 

user services network of the major cinema. Cineplex in Bangkok found that gender, age, occupation, monthly 

income. Types of membership card Generation M user membership and membership cards in a different Generation 

M. There is a loyalty card member M Generation behavior at different statistical significance level 0.05 is consistent 

with research Porama Satavid (2014) factors that affect buying behavior hours internet-based study found that 

gender, different makes are very different in story ideas. This is because our values, culture and society defined 

the role and activities of the two sexes hold corresponds to the research of Chaiyawad Pitadruktham (2013) , 

process service factor influencing the decision to shop online. Consumer behavior meant to study the processes 

that access to individuals or groups involved in the selection of the purchase. The use of consumption with respect 

to products, services or ideas in response to the various needs and desires to be satisfied. 

Amphol Nawawongsathan (2014) who have made the study of the consumer's decision behavior in online 

stores and found that the marketing mix, a factor physical characteristics influence buying decisions online, which 

in this case refers to the design of a Web site or Web page to provide easy access to shopping. Simple process 

and of the reputation of the store and the average revenue per month from 10001-20000 baht.  

 Part 2 discussion on behavioral data using program #Hashtag in twitter. 

Consumers who have used the frequency interval in time. Objectives of The majority of 

respondents found that the time period for using the service 24.00 hrs to 19.00-frequency in everyday usage. 

The average period of 1-4 hours and aims to use to communicate with your friends/acquaintances are consistent 

with the research of Kadevadee Somboonthave and Narimoon Buanjan (2009) a study on the education marketing 

mix factors that influence the purchase of products were transformed to e-commerce (e-commerce) of students, 

found that Internet usage habits, most of the students access the Internet every day and time to play more than 

2  hours of Internet access and more than 1 2  times per week corresponds to the research of Sasikarn 

Chokejalearnwadthanasakon, d.SC. (2010) , studied and consume services via  e-commerce system in Muang 

District, Chiang Mai province found that females have a proportional 55.5  percent, the most it takes 2-6  hours 

per day average use of personal computers and the Internet at home. The objective is to search for data 

transmission, e-mail and talk through the social order and correspond to the research of Amporn Tri- Narong 

(2006) , has made a study of the opinions of different types of tourists to buy goods or services via the Internet, 

travel. The case study companies. Traveler’s 20000  co. found that most are using the Internet more than 1 5 

times per week. 
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 Part 3 discussion of information crucial marketing decision to buy cosmetic products through 

social networks type program in twitter in the district, amphurMuang, Chonburi. 

1. Product. 

From the results of the study found that a sample of the overall priority. There are important factors to 

levels are moderate by the average maximum is a fashionable item, category, Japan Korea Taiwan-style cosmetics 

etc are different from other stores, which corresponds to the research of the relations Pord Pannongwha (2014) 

studied factors and behaviors to use high-speed Internet in the province Chonburi said consumer behavior that 

has a career that is no different to the behavior, there was no difference between the products and conformity 

with the research faculty of the vine. Sudawan Khansoungnan (2014), a study in the subject. Factors that affect 

the decision to auction the goods through the Internet satisfied. In most cases, the suggestion on the subject of 

diverse products. Cheaper shopping malls. Rapidly in the auction and receive goods. To save time and travel costs  

Due to the cosmetic product is the product a modern and constantly Changing, so the shops or marketers 

must make buying behaviors of consumers regularly. To ensure compliance, and meet customer needs promptly. 

2. Price. 

From the results of the study found that a sample of the overall Priority. There is moderate importance 

by an average factor is the price is specified clearly and completely, which corresponds to the online marketing 

mix, a theory (2551:151), proposed that the price in the marketing mix, a related to the price of a commodity 

pricing to the trade discount. To define the period in which payments to buy goods or services via the Internet, 

sometimes the price is not the main factor in buying goods or services. The seller, therefore, should be set at a 

reasonable price with the quality of goods or services. Check back often for changes of a nearby rival. 

Due to selling product type cosmetic via program in twitter It has set the price for the same Web site, so 

it should be set at a reasonable price and quality competitors. Also there must be clarity and completeness, 

because the sale of the product is a trait that has not found a customer directly. It needs to offer comprehensive 

information to. 

3. Promotion marketing. 

  From the results of the study found that a sample of the overall priority. There is moderate importance 

by an average factor is advertising the first page of the ad-tagging program in twitter to send a text message 

(Inbox), online chat (Chat), which corresponds to the online marketing mix, a theory (2551:151) proposed that a 

campaign of marketing mix, associated with the campaign is needed, similar to the sale of goods or services as 

usual. Theme events Special discount, including advertising, public relations, customer select items within a Web 

site. 

Due to the cosmetic products sold through the program #Hashtag in Twitter as a way to support open 

social network in narrow-band group among the membership. Therefore, the present format is an ad on the first 

page of the ad-tagging program #Hashtag in twitter. Send a text message, online chat in order to provide 

customers with familiar and recognize their own stores. 

4. Specific service. 
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  From the results of the study found that a sample of the overall priority. There is moderate importance 

by an average factor is there to facilitate customer assistance and resolution over a period of time before and after 

the purchase of goods, such as information, both written bulletins page framework stores. Send a text message, 

online chat in private email or telephone, which corresponds to the online marketing mix, a theory (2551:151) 

proposed that a specific service, technology, Internet, Web sites can collect data of each customer and provide 

service to each customer specific such as if a user purchases a book from Amazom.com when it comes to this site 

again, it will have a welcome message by showing username came up with a list of books recommended Web 

sites which, when viewing details will find that the book is in line with that once purchased. When users order any 

books, websites, it will make a recommendation that people who order this book often purchase the following 

items with lists of books or products recommended to create marketing and sales opportunities, consistent with 

the presentation of the strategy side of news and public relations (Publicity and Public Strategy) of paradise blooms 

BubpasavanSaeueng (2013), such that discusses the factors that cause the unstable attitude, where attitudes can 

be changed according to the situation (The effect of the situation), the domain of events people living to them it 

makes changes, the attitude to another one and enhancing the corporate image, products, and organizations, 

which corresponds, in strategic products (Product Strategy) in the field of news, strategy and public relations 

(Publicity and Public Strategy) by way of creating good relations and strengthen their image, products and the 

Organization and consistent with the research of SupapornChumsakun (2012). Studies in the subject. Factors that 

affect the decision to purchase a product through the Internet network. It found that the respondents mainly focus 

on the track after sales service and to achieve acceptance in the market. 

Due to the sale of cosmetic products through program in twitter that does not have a system to recognize 

customers, as well as how the website and therefore relies on the creation of which is to build relationships with 

customers. Between the stores with customers from the difference of the cosmetic product sold via the program 

in twitter can interact with customer interactions quickly than official website. 

 

Suggestions 

 By Education and behavioral factors that is important in deciding to purchase goods online cosmetic via 

social networking type in twitter of factor marketing management in the district, amphur Muang, Chonburi 

information obtained in this research can be applied in regard to strategic planning, marketing, media, to create a 

competitive advantage. As follows: 

1. From the results of the study factors and Twitter behavior is critical to the buying Decision in cosmetic, 

access to twitter frequently affects your decision to buy or use the customer service of the cosmetics category. So 

if the seller wants to keep customers interested should bring a detailed information of the store include #Hashtag 

globally most people used to mention #Hashtag cosmetic and should more stores so that customers can find 

additional store information from the opinion of other customers who've purchased it, which can be both commercial 

and promotional salons also makes shops are aware of customers ' comments that previously used in cosmetic 

product or a new customer comments that might want to try  

2. From the study of marketing mix Is critical to the buying decision, or make use of the option to 
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purchase goods online cosmetics people in Twitter just one side is the product marketing mix, etc. Does not affect 

the customer's decision on Twitter, but if you see a result that most people understand how important is the allow: 

2.1 Story images are beautiful as a first point of attention from customers is the first Item that  

Is seen when the image of a product, then remembers the cause to find more information to decide whether to 

purchase. 

2.2 Quotes should be sold to the price of each item clearly. If there is a picture, it Should inform  

the price under the item's image clearly. Because of the price, it is another example that affects your decision to 

buy or use service. 

2.3 Subject places to travel. With the travel details. Accessible, easy and there's no  

2.4 Telling the shop location. Thus, in providing information. In addition to the recommended  

Product list photos of cosmetic, there is. The most important thing that makes people, who are interested, want 

to use the visit to the premises is to inform more. Told of the ease of travel to make it easier for the customer 

should keep a clear path. 

2.5 The owners are very friendly, so if there is a channel that allows the customer to Contact  

The talk at the shop. The owner should not be broken if the customer has to ask the store's information such as 

place must. How to travel or shop menu are the price of the item if the owner has to answer questions customers 

clearly does not release customer questions asked for this is making the customer has to feel good and feel that 

they are important, and if the customer has to buy cosmetics online, then it must be met with the owner of the 

store where the staff is there to provide advice on what customers want. It will make an impression on customers 

may be cause, telling the in twitter via, which is good for such a shop. 

 

Suggestions on research next time. 

The results of the study can be extended further in a wider perspective which is Useful to know the 

marketing mix, a in twitter that affect your decision to buy or use the service. User research is therefore suggesting 

issues for further study as follows: 

1. Provide education to other variables associated with the variables studied, this is Like the study of 

satisfaction or to access the service through the Social Network Twitter via #Hashtag or through other channels 

such as Facebook or Instagram, which makes the store or the operator can know the problems and bring about 

improved products and services to continue to. 

2. Research data that gets most of the respondents are women. Thus, the opinions And needs of women 

as primary. In which the following research may change the target group in the survey data by focusing on the 

men. So as to make them aware of the opinions of service users, more and more men will have to expand your 

target market to new. 
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PRINCIPALS’ LEADERSHIP STYLES INFLUENCE ON TEACHERS’ JOB SATISFACTION 

 
 Ratha Rin1* 

 

ABSTRACT 

 Leadership seems to be the most operational tool of influencing people so that they strive willingly and 

enthusiastically towards the accomplishment of goals. The purpose of this study was to investigate the influence 

of principals’ leadership styles on teachers’ job satisfaction. The objectives of the study included, to identify the 

leadership styles in school. To clarify the teachers’ job satisfaction. To study if leadership styles influence on 

teachers’ job satisfaction. The findings of the study revealed that democratic leadership styles had a positive 

influence on teachers’ job satisfaction, while autocratic and laissez-faire leadership styles had a negative influence 

on teachers’ job satisfaction. The principals practice transformational leadership by giving encouragement to 

members of staff to initiate new and creative ideas to benefit school and the rest of staff members. The study 

recommends that there is need for school administration to come up with modalities of improving job satisfaction 

so that teachers’ job satisfaction can be enhanced. Principals should enhance their supervisory support to enhance 

teachers’ job satisfaction. 

 

Keywords:  Principal / Leadership / Leadership style / job satisfaction 

 

Introduction 

Leadership is considered as one of the key ingredients for the success of any organization. It is therefore, 

important for a leader to understand what good leadership entails. Every leader in every organization performs 

certain roles/tasks for the smooth running of the organization and improvement of organizational performance. As 

a result, Ezeuwa (2005) sees it as the act of influencing people so that they strive willingly and enthusiastically 

towards the accomplishment of goals. In the same manner, Ukeje (1999) observes that leadership means 

influencing people to work willingly with zeal towards the achievement of the corporate goals. A leader cannot 

work alone; he must have people to influence, direct, carry along, sensitize and mobilize towards the achievement 

of the corporate goal. The manner that leader performs these roles and directs the affairs of the organization is 

referred to as his/her leadership style. Leadership style therefore is the way a leader leads. Some leaders are 

more interested in the work to be done than in the people they work with while others pay more attention to their 

relationship with subordinates than the job. Whether a leader emphasizes the task or human relations is usually 

considered central to leadership style.  

Chandan (1987), defines leadership style is the ingredient of personality embodied in leaders that causes 

subordinates to follow them. (Okumbe, 1998) on the other hand defines leadership styles is particular behaviours 
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applied by a leader to motivate subordinates to achieve the objectives of the organization. The school principal is 

in a unique position as the manager or administrator who controls schools’ resources for the purpose of 

achievements educational goals and can accelerate the process of schools development or can demolish the 

progress of education (Oyedeji, 1998 & Adeyemi, 2004). As such, a leadership style occupies an important position 

in school management.  

Leaders express leadership in many roles. These, among others, are: formulating aims and objectives, 

establishing structures, managing and motivating personnel and providing leadership (Daresh 2002:11). However, 

Nathan (1996:7-8) asserts providing leadership is a very essential component of a leader’s role. The leadership 

style leaders choose to perform the above mentioned roles will determine whether they will accomplish the task 

at hand and long-term organizational goals or not, and whether they will be able to achieve and maintain positive 

relationships with staff (Mazzarella & Smith 1989:28). 

 

1. LEADERSHIP STYLES  

Leadership style is the patterns of behaviours, which a leader adopts to influence the behaviours of 

his/her followers. According to Clerk (2000) leadership style is the manner and approach in which a leader provides 

direction, implements plans and motivates people so as to meet organizational goals. Fan (2009) reveals that 

achievements in schools depend on four identifiable leadership styles namely; autocratic, democratic, 

transformational and laissez-faire. Following are the most commonly accepted (by leadership researchers) 

leadership styles:  

1.1 Autocratic leadership style  

Autocratic style is a style that leaders communicate irregularly to teaching staff with limited involvement 

in decision-making and less delegation. Autocratic leadership refers to a system that gives full empowerment to 

the leader with minimal participation from the followers. Yukl (1994) found that autocratic leaders tend to have 

the following five characteristics: they do not consult members of the organization in the decision making process, 

the leaders set all policies, the leader predetermines the methods of work, the leader determines the duties of 

followers, and the leader specifies technical and performance evaluation standards. Since this style of leadership 

usually only involves one person deciding, it permits quick decision-making. Although the autocratic style is 

relatively unpopular, in certain circumstances it can be an effective strategy, especially when the leader is short 

on time and when followers are not productive. 

1.2 Laissez-Faire leadership style  

Laissez–Faire style is a style that leaders advocates minimal supervision and moderate involvement in 

the instructional process. Laissez-Faire leadership is when leaders are hands-off and allow group members to 

make the decisions. With this style, freedoms are fully determined by group goals, techniques, and working 

methods. Leaders rarely intervene. Laissez-faire style is described by Hackman and Johnson (2009) as the most 

effective style, especially where followers are mature and highly motivated. Laissez-faire leadership style allows 
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complete freedom to group decision without the leader’s participation. Thus, subordinates are free to do what they 

like. The role of the leader is just to supply materials. 

The leader does not interfere with or participate in the course of events determined by the group (Talbert and 

Milbrey, 1994).  

1.3 Democratic leadership style  

Democratic style is a style that leaders regularly communicate with teaching staff and to participate them 

in decision-making for more delegation of duties. Democratic leadership refers to a situation where there is equal 

work among leaders and followers. According to Goldman (2002), democratic organizations typically have the 

following six characteristics: policies are determined by a group of organizations, technical and job performance 

measures are discussed so they are understood by all, leaders provide advice to members in regards to 

implementing tasks, members are free to choose with whom they work, the group determines the distribution of 

tasks, and leaders try to be objective in giving praise and criticism. 

Goldman (2000) states that leaders using a democratic style of leadership build consensus through 

participation, but these leaders also expect a higher level of excellence and self-direction. From my own experience 

I have observed that these leaders have time to listen and share ideas with their followers. They also tend to be 

more flexible and are responsive to one’s needs. They are able to motivate teachers to participate in decision-

making and are respectful. In this style of leadership, a high degree of staff morale is always enhanced (Mba, 

2004). In other words, consultation, teamwork and participation are the common key characteristics of successful 

schools.  

1.4 Transformational Leadership Style  

Transformational leadership is one of the most popular leadership styles in education today. When initially 

introduced by Burns (1978), transformational leadership was described as being guided by morals. A principal who 

is a transformational leader has the ability to convey a message that does not focus on self-interest; rather the 

focus is placed on the interest of the school. This type of leadership displays a genuine caring and nurturing 

environment for students and teachers. Sagnak (2010) found that this type of caring environment in which 

transformational leadership thrived was most prevalent at the elementary school level (p. 1146). Transformational 

leadership is now prevalent in many schools, at all levels, nationwide. The popularity seems to stem from the 

transformational practice of allowing others, through the leadership process, to take ownership in the school or 

organization. 

Transformational leaders form a relationship of mutual stimulation and elevation that converts followers 

into leaders and may convert leaders into moral agents. They also articulates the vision in a clear and appealing 

manner, explains how to attain the vision, acts confidently and optimistically, expresses confidence in his 

followers, emphasizes values with symbolic actions, leads by example, and empowers followers to achieve the 

vision. Transformational leaders impact a school climate through their concern for subordinates. The leader 

considers the needs of others over his own, shares risk with followers, is consistent rather than arbitrary, 

demonstrates high standards of ethical and moral conduct, possesses and uses referent powers, and sets 

challenging goals for followers (Bass, 1998). The leader gets individuals’ team spirit and enthusiasm aroused. 
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The leader clearly communicates expectations and personally demonstrates commitment to goals and the shared 

vision Bass,(1998).  

 

2. TEACHERS’ JOB SATISFACTION  

Satisfaction is one of the factors of the overall efficiency of work performed, being configured as a 

result of the relation between what individuals actually get from work (in terms of salary, status, appreciation, 

etc.) and their projected results. This construct can be defined as the events that give rise to a subjective feeling 

of relief, pleasure, which may be expressed or described by the individual who is experiencing it, but cannot be 

seen from the outside by another person (Mathis, 1997). Job satisfaction is a positive or pleasant emotional state 

resulting from a person’s appreciation of his/her own job or experience. It means that optimistic feeling about 

work and environment around job lead someone towards satisfaction. It is the extent to which employees wants 

or like to perform work.  

2.1 Perception of teachers  

This research will test how principals’ leadership styles affect school performance, and also from the 

perception of teachers. Teachers are critical constituents to the establishment of school performance because their 

responsibilities are very similar to those of the principal. In addition, teachers have similar administrative training 

and skills that will enable them to provide detailed opinions or perceptions of how they believe principal leadership 

styles impact on students’ performance. It has been described that the leadership behaviour of a principal and 

his/her role as a leader has a significant impact on creating more effective schools leading to higher levels of 

student achievements (Gamage, 2006b; Gentilucci & Muto, 2007). In the case of the Flemish policy on teacher 

evaluation, we are interested in the policy perception of teachers and the way this perception is influenced by the 

school principal. Our focus on teachers’ perception reflects the importance of teacher participation in teacher 

evaluation.  

2.2 Relationship  

Teachers link together students, other teachers, school administrators, families, and community members 

to foster the learning success and healthy development of their students. The nature of these interactions among 

different stakeholders varies depending on the teachers' intent and the needs of their students. Students, 

particularly those at risk of school failure, can benefit from certain "protective supports provided by teachers" 

(Wang, Haertel, & Walberg, 1994). The teacher's role in creating an environment and building relationships 

conducive to learning goes beyond the traditional academic duties to include the provision of additional support 

and care. By developing nurturing, positive relationships with their students, teachers can buffer the impact of 

certain basic factors that may negatively impact on a student's academic achievement.  

2.3 Working condition  

It refers to the working environment and all existing circumstances affecting labor in the workplace, 

including job hours, physical aspects, legal rights and responsibilities. Under the leadership of Governor Mike 

Easley, North Carolina became the first state in the nation to study teacher working conditions by surveying those 
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whose opinion matters most on these issues—teachers themselves. First in 2002, and again in 2004, teachers 

were asked questions about time, facilities and resources, empowerment, leadership and professional 

development; all shown to have an impact on whether teachers stay in schools and most important, whether 

students learn.  

Governor Easley’s Teacher Working Conditions Initiative provides North Carolina schools and districts with 

a unique opportunity to make data driven decisions about improving teacher working conditions, and thereby 

student achievement, through the creation of a stable, high quality teaching force for every classroom across the 

state. By surveying teachers across the state, data have been gathered to provide customized reports to schools 

and districts about the state of working conditions in their respective school. These data are essential as different 

schools are starting from different places and must have different priorities for improving working conditions.  

2.4 Pay and promotion  

Pay is an imperative factor for job satisfaction, however other related factor are like promotion, 

recognition, job involvement and commitment are also taken into account (Heywood, John S. and Xiangdong Wei. 

2006). Different findings show that no noteworthy association in salary and job satisfaction (Jirjahn, Uwe. 2006). 

The longitudinal effect of pay increment in teacher’s job satisfaction in Egypt is investigated and taken as a whole 

result show that no significant effect of increases salary on job satisfaction. In relation of increase pay and gender, 

male teacher have high job satisfaction and no significant effect teachers' length of services (Kennedy, Peter W. 

1995).  

Promotion is a Shifting of employee for a job of higher significance and higher compensation (Lazear, 

Edward P. 2000). Many researchers give their opinion that job satisfaction is strongly correlated with promotion 

opportunities and there is a direct and positive association between promotional opportunities and job satisfaction 

(McCausland, W., Pouliakas, K. and Theodossiou, I. 2005). Pay satisfaction and satisfaction related to job security 

both are most significant categories of job satisfaction for ascertaining give-ups regarding future , whereas 

satisfaction with regard to promotion opportunities is not a major factor (Moen, Espen R. and Asa Rosen. 2005).  

2.5 Recognition  

Recognition is a very rewarding experience for an excellent classroom teacher and his or her students. 

Recognition for teachers builds off of some of the well-known extrinsic and intrinsic motivational theories. It offers 

hope for meaningful recognition to the other teachers working to improve student-learning outcomes. It also brings 

pride and support from the teacher’s students, administration, governing board and general public.  

Andrews (2006) reported that in the Andrews and Erwin in their national study of community college 

recognition programs asked the question, ―Is your recognition program successful and accepted by your faculty?‖ 

Eighty-nine percent of the respondents with programs (284) replied ―yes‖ and that most of them were 

developed with support of administrators, faculty and governing boards. Once these programs are set up they do 

provide incentives and motivation for other faculty members to obtain this recognition status that is now available 

in their schools. It should greatly help if teacher education institutions encourage the local schools that they work 

with to engage in recognition programs for their excellent teachers. It should also provide an incentive to other 
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teachers in the schools who may then begin striving for this special recognition as they strive to improve their 

teaching.  

2.6 Administration and Supervision  

According to Smith (1996), supervision was found in the growth of charitable social agencies in Europe 

and North America during the nineteenth century and it involved the recruitment, organization and oversight of a 

large number of volunteers and later paid teachers. Petes (1967: 170) pointed out that one of the overseer’s jobs 

was to ensure that work was done well and to standard, and this could be viewed as an administrative task. 

Howley & Pendarvis, (2002) suggested that in order to reduce pressures for principals, there is need to provide 

professional development programs that enable new administrators to meet challenges in educational leadership, 

which obviously involves supervision.  

Supervision, according to Harris (1975), is what school personnel to maintain teaching resource or change 

the school operation in the way that it directly influence the teaching process employed to improve pupil learning. 

It is therefore a highly instruction-related operation directed towards both maintaining and improving the teaching–

learning processes in the school but not highly pupil- related. Garubo and William (1988) define the supervisory 

process as the procedure of providing staff members with ego (self-esteem) support and a way of solving 

classroom problems in order to help them to grow and develop as professionals and persons. Supervisors use skills 

and knowledge of human behavior and the group process to enable teachers increase their effectiveness and 

sensitivity in the classroom through direct observation and appraisals.  

2.7 Teachers’ commitment  

Accordingly Shann (2001) describes that teacher satisfaction has been shown to be a predictor of teacher 

retention, determinates of teacher commitment, and, in turn, a contributor to school effectiveness. Commitment 

refers to an individual’s attraction and attachment to the work and the organization. It refers to the socio-

psychological bonding of an individual to his group or organization, its goals and values or to his occupation and 

profession. It could manifest in terms of three ways i.e., affective, normative and continuance and each type of 

commitment ties the individual to the organization in different ways and will differently affect the manner in which 

the employee conducts him/herself in the workplace (Meyer et al, 2002). Fostering commitment among teachers 

is important because teachers, who are highly committed stay longer, perform better, actively involved in the 

work and engage in organizational citizenship behaviour. In addition, the commitment and effectiveness of teachers 

depend on their motivation, morale and job satisfaction. It reflects feelings such as attachment, identification and 

loyalty to the organization as an object of commitment (Morrow 1993).  

2.8 Positive effect  

The most important factor in education and teaching activities is the teacher. A teacher, in the most 

general terms, is a person working in educational institutes who enables students to reach cognitive, sensory and 

behavioural aim and gains within the range determined by the educational system (Gundogdu, Silman, 2007: 

259). In our day a modern teacher surpasses this definition as well. The teacher has gone beyond just teaching 

class, giving lectures, making exams and giving grades; the teacher also takes on the roles of organizing, 
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managing, counselling, observing and evaluating. The teacher also has an important role in influencing the society, 

creating a sound foundation towards the future of society and ensuring the continuation of such actions (Temel, 

1988: 21).  

For a teacher, being able to interact with the student and display positive behaviour such as asking 

questions, understanding their thoughts, showing interest and appreciation increases the students’ motivation and 

success. While working towards providing students at a certain development level information, experience and 

behaviour on a certain topic, teachers become role models for students by way of their own behaviour and attitude. 

Positive attitudes lead to success while negative attitudes lead to failure and as a result success can lead to 

positive ego attitudes while failure leads to negative ego attitudes. For example, if the teacher engages in belittling 

comments towards a student due to his/her failure, the negative effects of this will be inevitable (Gecer, 2002). 

  

3. THE RELATIONSHIP BETWEEN LEADERSHIP STYLES AND TEACHERS’ JOB SATISFACTION  

The relationship between leadership styles and teachers’ job satisfaction are very important for school 

achievement. Leadership style is the patterns of behaviours, which a principal adopts to influence the behaviours 

of his/her teachers. Fan (2009) reveals that achievements in schools (teachers’ job satisfaction) depend on four 

identifiable leadership styles name; autocratic, democratic, transformational and laissez-faire. These four factors 

are influenced to teachers’ job satisfaction in different ways.  

The study findings show that when principals apply autocratic leadership styles teachers are less satisfied 

with their jobs. These findings were in consistence with Iqbal (2010) who revealed that teachers working under 

an autocratic style of leadership were less satisfied. Yuki (1994) found that autocratic leaders tend to have the 

following five characteristics; they do not consult members of the organization in the decision making process, the 

leader set all policies, the leader predetermine the methods of work, the leader determine the duties of the 

followers, and the leader specifies technical and performance evaluations standards. In this case the teacher has 

a feeling that he/she is not appreciated thus losing job satisfaction.  

The study indicates that when laissez-faire leadership style is used teachers are less satisfied. This is 

because laissez-faire decrease teachers’ commitment levels since the principal is showing less concern or 

encouragement. According to Korkmaz (2007) this leadership style actually decreases the commitment levels of 

teacher to stay at a particular school. Bass & Avolio (1995) also asserted that there is no transaction or 

transformation of any kind with the follower because laissez-faire leaders do nothing to affect either the followers 

or their behaviors. Karugu (1980) conducted a study of the relationship between laissez faire leadership style and 

job satisfaction by teacher co-ordinators. This study was conducted in Michigan public schools. The study found a 

significant negative attitude between the style and job satisfaction. There were non-significant leadership 

perceptions of vocational education administrators and teacher co-ordinators. Furthermore, MacDonald’s (2007) 

study of laissez-faire leadership which indicated that it is associated with the highest rates of truancy and 

delinquency and with the slowest modifications in performance which lead to unproductive attitudes and 

disempowerment of subordinates.  
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The relationship between principals democratic leadership style and teachers job satisfaction have 

positively influence. Teachers are highly satisfied when these leadership styles were used because of their active 

involvement in running of the schools. This was an indication that principals’ democratic leadership styles highly 

influence job satisfaction. The findings were in agreement with Omeke and Onah (2011) who established that 

democratic leadership style exerts positive influence on teachers’ job satisfaction. Morris (2003) and Spector (1997) 

carried out a study on local authorities employees in Britain and found that employees were likely to be satisfied 

by their ability to harness and input into work planning, opportunity to show initiative, ability to have a say in 

management decisions, a feeling that their local authority kept them well informed and that any change was well 

communicated to them on time.  

The study showed that transformational leadership styles were more appealing to teachers’ job 

satisfaction. These findings were in consistent with Hamidifar (2009) found that employees are more satisfied with 

transformational leadership than any other style. He also revealed that this type of leadership was not being 

exercised by the managers. The study concluded that transformational leadership led to better satisfied employees. 

With respect to educational leadership transformational leader ultimately effect change through a bottom up 

approach and several studies conclude that they have positive influence regarding teacher perceptions of the 

school wide working environment, organizational change, and student learning (Hallinger, 2003). Marks and Printy 

(2003) proposed that scholars of education are proponents of transformational leadership because of its focus on 

identification and solution of the problem as well as increased collaboration among stakeholders with the goal of 

improvement of the organization. Additionally few research studies identify which specific behaviors of the school 

principal are associated with transformational leadership. Bogler (2001) examined transformational leadership and 

teacher job satisfaction in several schools in Israel and discovered that a positive relationship existed between the 

transformational leadership style of the school principal and job satisfaction of teachers.  

 

Conclusion 

The school principal is in a unique position as the manager or administrator who controls schools’ resources 

for the purpose of achievements educational goals and can accelerate the process of schools development or can 

demolish the progress of education (Oyedeji, 1998 & Adeyemi, 2004). Every principal in every organization 

performs certain roles/tasks for the smooth running of the organization and improvement of organizational 

performance. As a result, Ezeuwa (2005) sees it as the act of influencing people so that they strive willingly and 

enthusiastically towards the accomplishment of goals. In the same manner, Ukeje (1999) observes that leadership 

means influencing people to work willingly with zeal towards the achievement of the corporate goals.  

The findings of this study therefore, leads to the conclusion that, principals’ leadership styles are critical 

variable in teachers’ job satisfaction. As result, the current teachers’ job satisfaction is high when principal applies 

democratic and transformational leadership styles. Teachers are highly satisfied when democratic leadership styles 

were used because of their active involvement in running of the schools and with respect to educational leadership 

transformational leader ultimately effect change through a bottom up approach and several studies conclude that 

they have positive influence regarding teacher perceptions of the school wide working environment, organizational 
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change, and student learning (Hallinger, 2003). However, the study showed that teachers are less satisfied when 

principal applies autocratic and laissez-faire leadership styles. Iqbal (2010) who revealed that teachers working 

under an autocratic style of leadership were less satisfied. Principal autocratic leadership style doesn’t discuss with 

teachers, they set all policies and they do not provide decision making to the teachers. Bass & Avolio (1995) also 

asserted that there is no transaction or transformation of any kind with the follower because laissez-faire leaders 

do nothing to affect either the followers or their behaviors. Finally, these four leadership styles are significant for 

developing teachers’ job satisfaction even though they have different influence.  
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FACTORS OF ENVIRONMENT THAT EFFECT THE SCHOOL ACHIEVEMENTS 

 
Lan Leat1* 

 

ABSTRACT 

 Factors of environment are really significant for every school and organization for the achievements for 

both teachers and students. The study is to identify the impact of the factors of environment on school achievement 

in schools. The objectives of this academics study are to study about environment factors, school achievements, 

the relationship between factors of environment with school achievements, and the predicted equations of factors 

of environments to school achievements in school. This study contributes to the basic understanding of how factors 

of environment relates to the school achievement and contributes to a basic understanding of how factors of 

environment are related to each other. The results of the two variables indicated that factors of environment are 

significant predicators of school achievements for both teachers and students. 

 

Keywords:  environment / school achievements / learning environment 

 

Introduction  

Since many years, considerable amount of research has been devoted to examining factors that affect 

school achievement in the schools. Due to the requirements mandated through the factors, educators have had to 

become more accountable for the improvement of student achievement in schools. If every student is going to 

succeed academically, a determination must be made as to which factors will help promote improvement in student 

achievement most significantly. Thus, the school achievements face with problems of recently development in 

school. School achievement in the present research is not concerned with how or what a student does rather it is 

concerned with why a student does or does not do something. The study had addressed many problems in each 

factor and the problems based on their point of view in the study. Otherwise, the researchers tried to provide the 

solutions for those problems in order to increase the development on students’ outcome and school achievements.  

However, the six significance variables of environment factors; 1) school climate, 2) school types, 3) school 

principal, 4) development in the area, 5) parental preferences to location, 6) job availability, and they all will 

influence to the school achievement which the researchers claimed to examine the evidences or prove that the 

results are significant for learners in school. Then, all of these studies have established the foundation for the 

importance between factors of environment and school achievements.  

Therefore, school achievements that are able to improve in school for; the culture, experiences, and 

knowledge of the students, successful teacher/student relationship, teachers’ expectation, teacher characteristics, 
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school academic performance, minority and poverty school status that the research tried to provide the solutions 

for those problems. 

In addition, factors of environment which base on the six mains importance of environment factors, which 

theorized by Freiberg and Stein (1999), Goldberger and Cain (1982), Leithwood & Riehl (2005), Dr. Joyce Epstein 

(1995), and Markow et al., (2006); influence relates to the school achievements which written by Coleman et al. 

(1966) that had addressed the six school achievements.  

 

1. FACTORS OF ENVIRONMENT  

1.1 SCHOOL CLIMATE  

Freiberg and Stein (1999) described school climate as the heart and soul of the school and the essence 

of the school that draws teachers and students to love the school and to want to be a part of it. This renewed 

emphasis on the importance of school climate was further reinforced by a meta-analysis study performed by 

Wang et al. (1997), which found that school culture and climate were among the top influences in affecting 

improved student achievement. Their study also found that state and local policies, school organization and student 

demographics exerted the least influence on student learning.  

The overwhelming majority of studies on school climate in the past have focused on teachers and leader-

teacher relations and subsequent issues of job satisfaction. Miller stated 14 years ago that school climate has rarely 

been studied in relation to its effect on student achievement (Miller 1993). In recent years the emphasis on climate 

has shifted from a management orientation to a focus on student learning (Sergiovanni 2001). The reform efforts 

of the last 30 years have failed to improve student achievement in schools because they failed to adequately 

address the importance of the culture and climate of schools (DuFour and Eaker 1998). The first major purpose of 

a school is to create and provide a culture that is hospitable to human learning (Barth 2001). 

1.2 SCHOOL TYPES  

School type has been discussed as one of the major factors to cause school effects, and it is recognized as a factor 

that significantly affects student academic achievement (Lubienski & Lubienski, 2006). Since the Coleman, Hoffer 

and Kilgore (1982) study, many studies have attempted to explain the academic achievement gap between public 

and private schools, but there is no consensus about that because of the lack of consistent research results. 

Coleman, Hoffer and Kilgore (1982) analyzed HS&B data, finding that the academic achievement of private schools 

is higher than that of public schools. The research controlled for student’s background variables such as family 

income, parents’ education, race, family relationship and parents’ expectation of students’ education.  

However, Goldberger and Cain (1982) criticized Coleman, Hoffer and Kilgore (1982) because the study 

used cross-sectional data so it could control neither for students’ prior academic achievement nor analyze the 

growth of student academic achievement. Therefore, the study could not control for the student selection effect 

on students’ academic achievements. In addition, Goldberger and Cain pointed out that Coleman, Hoffer and 

Kilgore used too short tests to examine student academic achievement and ignored the difference among tracks 

such as academic, general and vocational curriculum. If the difference between tracks were controlled, the 



 

367 

 

difference between student academic achievements of public and private schools would disappear. Alexander and 

Pallas (1983) also criticized Coleman, Hoffer and Kilgore due to the latter’s failure to control for pre-existing 

differences in students’ performance levels. They suggested that if curriculum difference such as academic track 

and general track were controlled, the academic achievement between public and private schools would disappear. 

1.3 SCHOOL PRINCIPAL  

Since the culture and climate of the school affects student achievement (Maslowski 2001, Hoy et al. 

1990, 2006) and the school principal directly influences the culture and climate (Hallinger and Heck 1998, 

Leithwood et al. 2004), the question should be asked: what characteristics of school climate should the principal 

address in order to most effectively encourage and increase student achievement?  

There is substantial evidence concerning the importance of leadership in creating good schools (Freiberg 

1999, Blase and Kirby 2000, Donaldson 2001, Sergiovanni 2001, Snowden and Gorton 2002). Ultimately, the 

relationships that shape the culture and climate of the school are strongly influenced by the school principal. „In 

schools where achievement was high and where there was a clear sense of community, we found invariably that 

the principal made the difference’ (Boyer 1983: 219). Hallinger and Heck (1998) proposed that the principal does 

not directly affect student achievement, but rather indirectly effects learning by impacting on the climate of the 

school.  

1.4 DEVELOPMENT IN THE AREA  

Capacity building, developing people, and intellectual development of members have similar definitions 

and therefore, are often used interchangeably in organizational research. However, for a leader to provide capacity, 

one must also provide opportunities for individuals and teams to utilize and encourage the development of ongoing 

knowledge and skills. Developing people, setting direction, redesigning the organization, and managing the 

instructional program are four “core” leadership practices necessary for organizational success (Leithwood & Riehl, 

2005; Leithwood & Jantzi, 2005). 

Leaders that developed stakeholder capacity continuously communicated the organization’s goals, 

increased availability of purposeful professional development, supervised and evaluated instruction that provided 

authentic instructional feedback, utilized formative and summative data to monitor student and teacher growth, 

maintained high visibility, and utilized forms of communication that promoted positive psychological rewards found 

to improve motivation and goal-achievement. These capacity building behaviors continuously evolve, are 

enhanced, and measured for success by the shared leadership among stakeholders and the school’s leaders.  

1.5 PARENTAL PREFERENCES TO LOCATION  

Dr. Joyce Epstein has provided perhaps the most comprehensive definition of parental involvement in 

education. In her framework of parental involvement, Epstein (1995) lists six different types of parental 

involvement:  

Type 1 Parenting—Help all families establish home environments to support children as students.  

Type 2 Communicating—Design effective forms of school-to-home and home-to-school 

communications about school programs and children’s progress.  
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Type 3 Volunteering—Recruit and organize parent help and support.  

Type 4 Learning at Home—Provide information and ideas to families about how to help students at 

home with homework and other curriculum-related activities, decisions, and planning.  

Type 5 Decision Making—Include parents in school decisions, developing parent leaders and 

representatives. 

Type 6 Collaborating with the Community—Identify and integrate resources and services from the 

community to strengthen school programs, family practices, and student learning and development. Each of the 

six different types of parental involvement includes sample practices, challenges, redefinitions, and expected results 

for students, parents, and educators. This framework has greatly benefited the field of education.  

1.6 JOB AVAILABILITY  

In the organizational literature, the concepts of person-environment fit and person-job fit are frequently 

used to examine job satisfaction. According to many school principals, new teachers begin their careers with 

unrealistic expectations regarding the number of hours they will be working and the number of students with 

special needs they will be assigned (Markow et al., 2006). A substantial proportion of teachers and principals 

believe new teachers are not sufficiently prepared for the demands of their work. Teachers embarking on their 

careers desire additional training in areas such as maintaining a disciplined and orderly classroom, teaching 

students of different ability levels, and working in partnership with school families. To many new teachers, 

communicating with parents presents the most daunting challenge and the least satisfying aspect of teaching 

(Markow & Martin, 2005). Supportive empowering leadership and collegial collaboration among teachers have the 

power to create a learning environment in which teachers feel welcomed and appreciated and will have a desire 

to stay. An important implication of teachers’ love for their profession is when conditions impede their abilities to 

work effectively with their students; they are likely to experience frustration and dissatisfaction. On the other hand, 

teachers conducive to high academic standards and students’ intellectual growth are likely to enhance teachers’ 

job and career satisfaction as well as their students’ academic performance. 

 

2. SCHOOL ACHIEVEMENTS  

2.1 EDUCATION AND CULTURE  

Education has as one of its fundamental goals the imparting of culture from generation to generation. 

Culture is a growing whole. There can be no break in the continuity of culture. The cultural elements are passed 

on through the agents like family, school and other associations. All societies maintain themselves through their 

culture. Culture here refers to a set of beliefs, skills, art, literature, philosophy, religion; music etc. which must be 

learned. This social heritage must be transmitted through social organizations.  

This conceptualization of culture facilitates the study of the relations of socio-cultural variables with other 

factors of school achievement motivation. It provides a method with which to study what is in the minds of 

individuals as shared by a group; any group. This conceptualization is generally consistent with social cognitive 

theories and the social cognitive approach to dimensions of motivation and their interrelations (Maehr and Midgley, 
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1996). It lends itself to psychometric studies that shed light on the sources of shared group achievement goals, 

social goals, achievement values, and ability beliefs.  

2.2 TEACHER AND STUDENT RELATIONSHIP  

Research shows that students work best when they feel that their teachers not only like them, but also 

like what they do during the instruction process. As Goodenow (1993) and Teven and McCroskey (1997) note, 

teachers can be a strong motivator in the educational achievement of the learners.  

According to Jones (1995), the communication between the student and teacher serves as a connection 

between the two, which provides a better atmosphere for a classroom environment. A teacher is not going to 

understand every problem for every child in his or her 

classroom, but will acquire enough information for those students who are struggling with specific tasks. A 

significant body of research indicates that “academic achievement and student behavior are influenced by the 

quality of the teacher and student relationship” (Jones, 1995). The more the teachers connect with their students, 

the more likely they will be able to help students learn at higher levels.  

2.3 TEACHER EXPECTATIONS  

Determining the amount of effort that teachers need to expend in order to achieve educational outcomes 

like student achievement is an evolving process for many in the profession. Teachers are constantly selecting 

diverse educational goals for students, collecting information about how to increase students’ mastery of tasks and 

how they performed on those tasks compared to other students (Tollefson, 2000). Not only do teachers have 

perceptions about their teaching capabilities, but they have beliefs regarding students’ capabilities, as well.  

Teachers’ high expectations for students’ achievement is one of the fundamental principles of education. Empirical 

research on teacher expectations has a span of 36 years, which has clearly established its influence on student 

achievement. Research conducted by Jussim and Eccles (1992) showed that teacher expectations predicted 

student achievement, based on correlations between the former and standardized achievement test scores by 

80%.  

2.4 TEACHER CHARACTERISTICS  

This section of the review focuses on characteristics of the teacher that can be influenced by policy, 

specifically teacher background. For the purposes of this research, teacher background is defined to encompass a 

teacher’s education, content knowledge, experience, and certification. Teacher education, content knowledge, and 

experience have received attention in the economic education literature and have been shown to influence student 

achievement.  

Walstad and Van Scyoc (1990) found that a nonlinear relationship between years of teaching experience 

and economic achievement may exist. Specifically, they found that after 23 years of secondary teaching 

experience, teachers actually had a negative impact on student achievement. Thus, when it comes to economic 

achievement, it may be the case that general teaching experience does not have an impact, while specific content 

experience does.  
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2.5 SCHOOL ACADEMIC PERFORMANCE  

Schools vary a great deal in the final-year results their students achieve. It is not surprising that selective 

schools often have more students with top results than schools that take in and retain everyone.  

Marzano et al. (1992) described how to approach performance assessment using Dimensions of Learning, 

let's briefly consider the framework itself. What are the five dimensions of learning, and what do they imply about 

effective instruction?  

Dimension 1: Positive Attitudes and Perceptions about Learning; without positive attitudes and 

perceptions, students have little chance of learning proficiently, if at all.  

Dimension 2: Acquiring and Integrating Knowledge; Helping students acquire new knowledge, 

integrate it with what they already know, and retain it is an important aspect of learning.  

Dimension 3: Extending and Refining Knowledge; Acquiring and integrating knowledge is not the 

end of the learning process. Learners extend and refine their knowledge, adding new distinctions and making 

further connections. 

Dimension 4: Using Knowledge Meaningfully; Cognitive psychologists tell us that the most effective 

learning occurs when students are able to use knowledge to perform meaningful tasks.  

Dimension 5: Productive Habits of Mind; the final aspect of learning is perhaps the most important. 

It concerns the use of productive habits of mind habits used by critical, creative, and self-regulated thinkers.  

2.6 HIGH-POVERTY SCHOOLS AND LOW-POVERTY SCHOOLS  

Machtinger (2007) found there was general agreement that high-poverty schools were below average 

in student performance, graduation rates, and other school objectives. There was not, however, a consensus on 

the matter of the school’s contribution as compared to the external factors that affected these outcomes. A lack of 

resource allocation was noted in the areas of principal leadership, parental involvement, and school safety in high-

poverty schools as compared to low-poverty schools (Machtinger). Controversy existed in regard to the importance 

of resources. Thus, some believed more resources were needed to promote student improvement, while others 

believed increased resources were not the answer, since there are high-poverty schools that have been successful 

in increasing student achievement without additional resources (Machtinger).  

In Coleman’s (1966) landmark study, high-poverty schools were generally found to consist of students 

who were economically segregated by their attendance boundaries. Therefore, the population of these schools 

consisted of mostly poor students and minorities. Schools where the poverty rate was higher lost the more affluent 

students to private schools and non-neighborhood schools. According to Coleman, the economic mix of a school’s 

population had a significant effect on the students’ academic success, even when not considering the family 

backgrounds. Because of parental decisions to move their children away from the high-poverty schools, it 

appeared the parents’ decision was based on race when, in fact, their decision was based on other factors, such 

as academics, safety, and religion (Coleman).  
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3. THE RELATIONSHIP BETWEEN FACTORS OF ENVIRONMENT WITH SCHOOL ACHIEVEMENTS  

The school achievements had relationship with the factors of environment which is addressed in the 

literature review such as; the culture, experience and knowledge of the students that is influenced by the school 

climate. In fact, school climate has been researched for many years and continues to be examined and redefined 

as a result of its significant influences on educational outcomes. Ford and et al. (1995) stated that to improve the 

schooling of African American students, teacher education programs must excel in preparing teachers and 

administrators who have an elevated level of authentic knowledge of African American culture; a deeper 

understanding of the impact African American culture has on behavior, learning styles, preferred teaching styles, 

and a genuine appreciation for the valuable repertoire of experiences African American students bring to school.  

Then, the successful teacher/student relationship had impacted by school climate as well. According to M. Marshall 

(2004), characteristics of schools, such as the physical structure of a school building and the interactions between 

students and teachers, are two diverse factors that both affect and help to define the broad concept of school 

climate.  

On the other hand, teacher’s expectations is developed by school climate and principal which aspect to 

being measured on the Principal’s Instructional Management Rating Scale used in this study, was the principal’s 

ability to manage the instructional program which included developing high academic press/rigor and high 

expectations for teachers and students. Hallinger (1990) found those expectations and standards were significant 

contributors to building a positive school climate that promoted academic success for all students.  

Therefore, school academics performance and teachers’ characteristics are affected by school principal. 

For instance, Cubberly (1929) described the work of the (common) school principal as one who “keeps records, 

times teachers, manages fire drills, carries the keys, issues supplies and hands out chalk.” Supervision in education 

should not parallel industry. Supervision for principals meant helping, encouraging and supporting teachers, rather 

than enforcing obedience to uniform rules and regulations. The progressive principal must be a visionary and 

change agent. The principal must inspire teachers with a larger vision, to secure cooperation and possess the 

authority to use supervisory efforts to improve instruction in school.  

Finally, high-poverty schools and low-poverty schools were discovered and described by school principal. 

The principal influenced on student achievements in high minority, poverty, and performance (HMPP) K-8 schools 

(Floyd E. Williams, Jr. 2008). HMPP Schools are defined in the study as urban public elementary schools in which 

the majority of enrolled students are members of a minority population, eligible for free or reduced lunch, and 

achieving at a proficiency level in Reading and Mathematics on the 4th grade Wisconsin Knowledge and Concepts 

Examination.  

 

Conclusion  

In this academic paper, it examined the factors that impact school achievements in school. Also, It 

identified those factors as a school climate, school types, school principal, development in the area, parental 

preferences to location, and job availability. The six factors had discussed by many researchers such as Freiberg 

and Stein (1999), Goldberger and Cain 
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(1982), Leithwood & Riehl ( 2005), Dr. Joyce Epstein (1995), and Markow et al., (2006). The researchers 

had addressed the study matters and the solutions in the context of the study. All of these factors can influence 

to the school achievements which studied by Coleman (1966). Coleman had found the significance variables that 

should successful in developing on school achievements. It examined these factors within the context of the factors 

of environment which effect to support achievement through actions related to the culture, experiences, and 

knowledge of the students, successful teacher/student relationship, teachers’ expectation, teacher characteristics, 

school academic performance, minority and poverty school status. Finally, the relationship between variables 

indicated that factors of environment are significant predicators of school achievements for both teachers and 

students outcomes. 
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MOTIVATIONAL FACTORS INFLUENCE TEACHERS’ JOB PERFORMANCE 

 
 Chouna Moa1* 

 

ABSTRACT 

 Motivational encouragements of workforce contribute to a higher quality of human resources and better 

performance in organizations. Motivation in governmental and non-governmental organizations is vital and needed 

because it could change and improve the performance of workers in an affirmative manner (Aarabi et al., 2013). 

Moreover, according to Jackson (1997), found that the lack of motivation among teachers has been manifested in 

teacher unwillingness to participate in school activities, poor attendance, unexpected absence, late coming, lack 

of additional training, uncreative and non-stimulating teaching, lack of interest in meetings, unhelpful attitudes 

when assistance is needed, occurrence of hold-ups  

Therefore, the purpose of this study aims to determine the relationship between motivation and job 

performance, and also to identify the motivational factors that influence teachers’ job performances in schools. The 

objectives of this research are (i) to clarify the motivation factors in Schools, (ii) to identify the teacher job 

performance in schools, (iii) to study if the motivation factors influence on job performance in Schools.  

Thus, this study helps to improve the teacher’s performance by motivational factors in order to enhance 

the educational system since motivation is the important factors in academic file and it is the best considered 

choice for every principal who wished to bring out the best achievement from teachers. 

 

Keywords:   Motivation / Extrinsic and Intrinsic Motivation / Job performance 

 

Introduction  

Teacher job satisfaction is a key to the analysis of an effective school (Harris, 2004). Several motivational 

theorists such as Herzberg, Mausner, and Snyderman (1959), McGregor (1960), and Maslow (1943) agreed that 

job satisfaction was closely tied to an organization’s ability to collaboratively involve its employees in problem-

solving sessions.  

Hence, motivation plays an important part in the organization because it increases the productivity of 

employees and the goals can be achieved in an efficient way and lead employees to the job satisfaction. As well 

as, the behaviour of employees can be changed through motivation in any organization. From situation to situation, 

the level of motivation differs within an individual (Robbins, Judge, and Sanghi, 2005). Meanwhile, teacher 

motivation is very important because it improves the skills and knowledge of teachers and directly influences the 

student’s achievement (Mustafa, and Othman, 2010).  
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Currently, institutions like schools cannot effectively achieve their mission without motivating their 

personnel to work together for the attainment of the set goals (Glenmyers 1999), and they have to do with their 

teachers motivational level, teacher’s behaviours, teaching style, the structure of the course and informal 

interactions with learners all have a large impact.  

In the other word, teachers need to be motivated in monetary and other incentives so as to be best 

performers in the work. Since teacher motivation has become an important issue given their responsibility to impact 

teacher’s job performance in schools and supported that satisfied teachers are generally more productive and 

influence students’ achievement (Mertler, 1992). 

 

THE CONCEPTS OF MOTIVATION  

Motivation is the word derived from the word ‘motive’ which means needs, desires, wants or drives 

within the person. It is the process of inspiring people from actions to achieve the goals. In the work goal 

background, the psychological factors motivating the people’s behaviour can be need for money, recognition, 

respect, relationship, job-satisfaction, achievement, etc. Motivation occupies an important place and position in the 

whole management process.  

This technique can be used fruitfully for encouraging teachers to make positive contribution for achieving 

school objectives. On the other hand, motivation is necessary as human nature needs some sort of inducement, 

encouragement or incentive in order to get better performance. Meanwhile, motivation of teachers is one function 

which every principal has to perform along with other managerial functions.  

In additionally, the term of motivation refers to a very important concept in education, both for teachers 

and students. Motivation has been the topic of many scholarly works by educational researchers. The international 

psychological and educational community has defined motivation as a force that energizes, sustains, and directs 

behaviour toward a goal (Eggen & Kauchak, 2004, p. 581). Finally, important to realize, the principal has to 

function as a friend and motivator of his subordinates. It is an integral part of management process itself. According 

to Herzberg (1966), motivation is commonly divided into two broad types are extrinsic motivation and intrinsic 

motivation. 

 

1. TYPES OF MOTIVATION  

1.1 EXTRINSIC MOTIVATION  

Extrinsic motivation refers to behavior that is driven by external rewards such as salary, work condition, 

supervision, allowance and relationship with subordinates, Herzberg (1966). This type of motivation arises from 

outside the individual, as opposed to intrinsic motivation, which originates inside of the individual.  

For one thing, extrinsic motivation is usually defined as our tendency to engage in activities in order to 

gain some type of known, external reward. It is important to note that these rewards can be either tangible or 

psychological in nature. Money and trophies are two common types of tangible rewards. People engage in activities 

that they might normally not find terribly enjoyable or rewarding in order to earn a wage. For example: Athletes 
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often engage in strenuous and difficult training sessions in order to be able to compete in sporting events in order 

to win trophies and awards. Leading experts in motivation define extrinsic motivation as “doing something because 

it leads to a separable outcome” (Ryan & Deci, 2000a, p. 55).  

According to the groundwork of Two-Factors Theory is built on the factors for employees’ job satisfactions. 

Spector (1997), Job satisfaction is defined as "the extent to which people like (satisfaction) or dislike (dissatisfaction) 

their jobs". It has been recognized to have its positive impact on organizational performance and employees’ 

commitments (Levy, 2003); on the contrary, contrariwise with absenteeism and turnover intentions (Yousef, 2000). 

Following the definitions provided, it may assumes that if individuals place high preferences on extrinsic factors 

such as working condition or supervision, then the extrinsic factors will have positive effects towards their job 

satisfactions, rather than only prevent their dissatisfactions and keep them in a neutral feelings. 

SALARY  

According to Herzberg (1986), salary includes all forms of reward and concentrates on earnings or salary 

increases or unfulfilled expectation of increases. The option of enhanced salary by workers raises some essential 

concerns on the corporate needs in the organization. According to Maslow’s theory (1943), organizations must 

provide employees with a salary that enable them to afford adequate living conditions.  

On the other hand, Bacon (2002) stated that the list of fringe benefits included: life insurance, health 

insurance, pension, vacation, holidays and sick leave. It is not required that all employees participating in a fringe 

benefit plan be entitled to receive benefits from the plan at all times. Fringe benefits can be called pecuniary 

benefits. Fringe benefits are a part of incentive which is supposed to motivate managers and employees (Kwak, 

2009). Muralidharan and Sundararaman (2009) provide supporting evidence that payment is associated with 

output of employees and serves as incentive to enhance workers’ performance. Thus, it could finalize that the 

enhanced salary and fringe benefits are financial factors of teacher motivation.  

WORK CONDITION  

Maslow (1954) identified that working conditions factor can reduce job dissatisfaction in the lower needs 

of Maslow’s hierarchy of needs. Therefore, to deliver high quality education, schools must attract, develop, and 

retain effective teachers. On the other hand, according to Herzberg, individuals are not content with the satisfaction 

of lower-order needs at work; for example, those needs associated with minimum salary levels or safe and 

pleasant working conditions. Thus, working conditions play an important role in a school’s ability to do so. Schools 

that are able to offer their teachers a safe, pleasant, and supportive working environment and adequate 

compensation are better able to attract and retain good teachers and motivate them to do their best.  

MANAGEMENT AND ADMINISTRATION  

Teacher teaches and works in schools is usually administered by managers, often known as principals or 

headmasters. School administration is itself often part of larger administration units. The conditions of teachers’ 

working life are influenced by the administration and leadership provided by principals, and it is widely assumed 

that school leadership directly influences the effectiveness of teachers and the achievement outcomes of students 

(e.g. Hallinger and Murphy, 1986; OECD, 2001; Pont, Nusche and Moorman, 2008). Therefore, the management 
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and administration should not be too rigid. They should be fair and clear. It should include flexible working hours, 

dress code, breaks, vacation etc, Herzberg Frederick (1959).  

SUPERIOR-SUBORDINATE  

Superior-subordinate communication is an important influence on job satisfaction in the workplace. The 

way in which subordinates perceive a supervisor's behavior can positively or negatively influence job satisfaction. 

Communication behavior such as facial expression, eye contact, vocal expression, and body movement is crucial 

to the superior-subordinate relationship (Teven, p. 156). Nonverbal messages play a central role in interpersonal 

interactions with respect to impression formation, deception, attraction, social influence, and emotional. Nonverbal 

immediacy from the supervisor helps to increase interpersonal involvement with their subordinates impacting job 

satisfaction.  

Hence, the manner in which supervisors communicate with their subordinates non-verbally may be more 

important than the verbal content (Teven, p. 156). Individuals who dislike and think negatively about their 

supervisor are less willing to communicate or have motivation to work whereas individuals who like and think 

positively of their supervisor are more likely to communicate and are satisfied with their job and work environment.  

As the result, a supervisor who uses nonverbal immediacy, friendliness, and open communication lines is 

more likely to receive positive feedback and high job satisfaction from a subordinate. Conversely, a supervisor who 

is antisocial, unfriendly, and unwilling to communicate will naturally receive negative feedback and create low job 

satisfaction in their subordinates in the workplace. 

1.2 INTRINSIC MOTIVATION  

Intrinsic motivation is defined as “doing something because it is inherently interesting and enjoyable” 

(Ryan & Deci, 2000a, p. 55). Humanist psychologists suggest that intrinsic motivation which includes the tendency 

to be active, curious, work, learn and develop one’s abilities without rewards or punishment, most powerfully 

reflects the positive potential of human nature (Ryan & Deci, 2000b). They further state that this natural tendency 

to learn and grow without the promise of rewards or threat of punishment reflects a key source of enjoyment and 

strength in a person’s life.  

Overall, intrinsic motivation has a number of advantages over extrinsic motivation. Teachers and students 

who are intrinsically motivated have higher performance, greater persistence in the face of challenges, and greater 

overall wellbeing for the individual (Deci et al., 1999). In addition, intrinsic motivation tends to lead to more 

engagement with the working environment, more active pursuit of working interests, and more effort, which is 

necessary for the development of skills and abilities (Reeve, 2001).  

TRAINING  

Training is a systematic approach to learning and development to improve individual, team, and 

organizational effectiveness (Goldstein & Ford, 2002). Truelover (1992) stated that “training is characterized as an 

instructor-led, content-based intervention leading to desired changes in behavior”. In the current study, the term 

“training” was used to refer to both training and development as one of motivational factors. Employees’ training 
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and development do not imply only obtaining new knowledge, abilities and skills, but also the possibility to promote 

entrepreneurship and job performance (Vemic, 2007).  

WORKING RECOGINITION  

The employees should be praised and recognized for their accomplishments by the managers, Frederick 

Herzberg (1959). Hackman, J. Richard; Oldham, Greg R. (August 1976) stated that work recognition gives positive 

satisfaction, arising from intrinsic conditions of the job itself. Recognition is a very rewarding experience for an 

excellent classroom teacher and his or her students. Employee recognition is a plan to encourage specific behaviors 

by formally appreciating specific employee contributions. On the other hand, appreciation is a fundamental human 

need. Employees respond to appreciation expressed through recognition of their good work because it confirms 

their work is valued by others.  

When employees and their work are valued, their satisfaction and productivity rises, and they are 

motivated to maintain or improve their good work. Praise and recognition are essential to an outstanding workplace. 

People want to be respected and valued by others for their contribution. Everyone feels the need to be recognized 

as an individual or member of a group and to feel a sense of achievement for work well done or even for a valiant 

effort. Everyone wants a „pat on the back’ to make them feel good.  

Recognition is a key success factor even at higher levels of management. Dr Lawrence Hrebiniak, 

Professor of Management in the Wharton School at the University of Pennsylvania, states in his book, Making 

strategy work: leading effective execution and change: “What’s absolutely critical…is that the organization 

celebrates success. Those who perform must be recognized. Their behavior and its results must be reinforced.  

WORKING PROMOTION  

Working Promotion is an improvement of the recent position. Riketta and Dick (2005) suggested that 

behavior of employees in the workplace is related to satisfaction in their careers. Harrison and Novak’s study 

(2006) declared about the efforts that be done by management to establish promotion opportunities which 

contribute to employee’s job satisfaction and act as a motivator for job performance. Dose and Klimoski (1995) 

defined responsibility as a situation in which an individual feels a sense of obligation to a state of affairs or events. 

A promotion is a step further that an employee takes while working in an organization as far as his/her 

work, rank or position is concerned. Every organization or workplace has a certain job hierarchy structure according 

to which an employee advances in that organization and gets promoted. Promotion is not just a reward that an 

employee is given for his/her continued good performance but is the proof that an employer thinks that it is time 

to add more responsibilities to an employee’s existing set of responsibilities. In short, there must be growth and 

advancement opportunities in an organization to motivate the employees to perform well, Frederick Herzberg 

(1959). 

 

CONCEPT OF JOB PERFORMANCE  

Performance is an important criterion for organizational outcomes and success. John P. Campbell describes 

job performance as an individual-level variable, or something a single person does, Campbell, J. P. (1990). 
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Organizations need highly performing individuals in order to meet their goals, to deliver the products and services 

they specialized in, and finally to achieve competitive advantage. Performance is also important for the individual. 

Accomplishing tasks and performing at a high level can be a source of satisfaction, with feelings of mastery and 

pride. Low performance and not achieving the goals might be experienced as dissatisfying or even as a personal 

failure. Thus, we could state that performance is something, a single person does. And the research study reveals 

that performance of the teachers in schools is highly affected by motivation. Teachers are when motivated their 

performance automatically reached towards high level. In schools teacher’s performance can be mapped well 

through arranging training programs for the teachers and they will get motivated and their confidences will also 

increases. This include that, motivation has a direct and positive effect on job performance when we properly 

account for effort. Effort has a positive effect on job performance because the behavior of employees can be 

change through motivation in any organization, Robbins, Judge, and Sanghi, 2005). 

 

2. TYPES OF TEACHER JOB PERFORMANCE  

TEACHER COMMITMENT  

Owoeye (1999) asserted that one of variables of teacher’s productivity is teacher commitment. The 

teaching profession requires commitment. An effective educator needs to be committed not only to their students, 

but to the teaching profession as a whole. This means abiding by the rules and regulations, embracing the principles 

of the teaching profession, as well as the requirements. According to research, professional commitment is an 

attitude that someone has toward her job. It’s her point of view and her active participation for the profession. 

Teacher commitment helps to differentiate those who are devoted to their profession and those who are not. The 

individuals who are committed are not only committed to their students and their school, but are also lifelong 

learners who are committed to the teaching profession.  

PREPARAITON OF LESSON NOTE  

Teaching is a complex process that requires various activities to ensure learning process to be successfully 

implemented. The process involves combination of activities between teachers and students (SitiHawa,Mazlen, 

Norasmah, & Zamri, 2006). For that reason, efficient and thorough planning must be made first before 

implementing the process of teaching the Form 4 PE for the physical fitness strand. Teachers must plan their lesson 

before starting their teaching (Zaidatol Akmaliah & Habibah, 2000). This implies that planning is an important 

matter that must be done by PE teachers before teaching. As what Bailey (2003) explained, planning is a task for 

teachers that directly stays under their control. According to Johnson (2007), planning can control teaching to 

ensure that student learning objectives are achieved.  

Wandberg and Rohwer (2003) stated that the success of teaching is derived from effective planning. 

Bailey (2003) also stressed that effective planning is a significant factor towards effective teaching performance. 

This implied that planning is the focal key towards satisfactory construction of teaching. Planning consists of all 

intellectual functions and vital decisions that will be made during actual teaching. This comprise the selection of 
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contents, aims and objectives, tasks designed for students, students’ needs, appropriate teaching activities, 

assessment, as well as selection and preparation of teaching materials (Kellough,2007).  

SUPERVISION OF SCHOOL ACTIVITIES  

Supervision of instruction is an important activity in promoting effective teaching and learning in schools. 

It is focused towards the improvement of instruction and professional development of teachers (Acheson, 1987). 

Supervision in education, according to some researchers (Mohanty, 2008; Marecho, 2012; Panigrahi, 2012; 

Thakral, 2015) still carries the same old meaning and general concept as in Douglass and Bent’s (1953) definition 

which means “to oversee, to superintend or to guide and to stimulate the activities of others, with a view of their 

improvement”. The concept can be applied to either academic and administrative functions (Mohanty, 2008) of 

school heads, school administrators, educational administrators, or those who manage education at various levels 

or sectors. In a school setting, there are consisting differences between the academic and administrative functions 

of supervision. Whereas the academic aims of supervision include tasks such as: monitoring of instruction, guiding 

teachers to improve the teaching and learning process, assessment of students’ learning outcomes, evaluating 

goals of programs, and many others, the administrative goals of supervision aimed at proper management of the 

school facilities and resources (Thakral, 2015).  

IMPLEMENTS THE LESSON  

A well-designed lesson might begin with the instructor making an effort to determine how much students 

already know about the topic through a small group discussion followed by a report-out activity. According to 

Miller et al. (1982) specified that meaningful learning provides the subject which will be learned have conceptual 

richness. Besides, Ausubel specified that meaningful learning will eventuate when the expository learning is 

implemented effectively (Ausubel, 1982). According to Ausubel (1977, 1982), people receive the knowledge 

directly (reception), on the contrary of discovering directly. In addition to that Ausubel also says that the advantage 

of expository leaning is much knowledge is trained as meaningfully in a short time. Ausubel adduces that 

meaningful learning eventuate when the new knowledge is related with the concepts which are in the students’ 

mind (Ausubel, 1977).  

MOTIVATE STUDENTS  

From the book Tools for Teaching by Barbara Gross Davis (Jossey-Bass Publishers: San Francisco, 1993) 

is a great place to start for ideas and tips about increasing student motivation in your classes. One of the most 

difficult aspects of becoming a teacher is learning how to motivate your students. It is also one of the most 

important. Students who are not motivated will not learn effectively. 

 

3. THE RELATONSHIP BETWEEN MOTIVATION AND JOB PERFORMANCE  

Motivation is necessary for employee performance. If people do not feel inclined to engage themselves 

in work behaviour, they will not put necessary efforts to perform well. One of many ways to motivate and retain 

employees is by giving intrinsic and extrinsic motivations factors such as; salary, work condition, management and 
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administration, superior subordinate, training, work promotion, work recognition and work condition to reward good 

performance (Memmott and Growers, 2012).  

Principals can therefore encourage effective productivity of their teachers by identifying their needs and 

trying to satisfying or meeting them through appropriate, relevant and adequate motivational strategies (Maicibi, 

2003; Orodho, 2013; Ouma, 2007). Also, Owoeye (1999) asserted that variables of teacher’s productivity such 

as effective teaching, lesson note preparation, effective use of scheme of work, effective supervision, monitoring 

of students’ work and disciplinary ability are virtues which teachers should uphold effectively in the school system. 

In this regard, the teachers’ performance could be measured through annual report of his/her activities in terms 

of performance in teaching, lesson preparation, mastery of subject matter, competence, teachers’ commitment to 

job and extra-curricular activities.  

Other areas of assessment include effective leadership, effective supervision, effective monitoring of 

students’ work, motivation, class control and disciplinary ability of the teachers. In organizational psychology, it is 

frequently expressed that job productivity is a function of ability and motivation on part of the leader (Dugu, 2000; 

Fechlin & Olivia, 1993). Productivity can be regarded as almost any behaviour, which is directed toward task or 

goal accomplishment.  

The importance of motivation and its impact on employee performance and retention is recognized by 

many human resources practitioners and companies today. Good productivity among staff in a school have many 

implications such as high motivation among employees, outstanding ability, good organizational climate and 

infrastructure, excellent leadership that can sustain rapport and productivity and good relationship among staff. 

Job motivation is important to the effectiveness of an organization. In an educational organization, job motivation 

would produce a teacher with high vitality. This refers the positive quality of producing good products and in this 

case, it is good student performance. 

An individual who is highly achievement motivated would tend to be very conscientious in his or her work 

and tend to be more responsible. Achievement motivation becomes the driving factor for future understanding and 

can be defined as a predisposition to strive for success. It is very important to note that, a motivated teacher will 

offers best in terms of achieving the expected goals in the school system (Orodho,2013; Sava & Orodho,2014). 

 

Conclusion  

To sum up, the achievements of individual and organizational goals are independent process linked by 

employee motivation. It means that school goals are directly related to the personal goals of individuals, and 

motivational factors have an effect on the performance of employees (Robert, 2005). The employees’ motivation, 

their enthusiastic and energetic behaviour towards task fulfilment play key role in successes of an organization to 

its benefit (Cheng, 1995).  

For this reason, every principal strives to motivate his or her employee to greater and higher performance 

towards achieving school mission. It is the considered view of Hertzberg’s (1966) two factor theory that 

performance is dependent on two factors, are extrinsic and intrinsic motivation that influence on the job 
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performance of employees. Also, many researchers have revealed that a person with a high level of job motivation 

holds positive feelings about his or her job, while a person with a low level holds negative feelings.  

In short, as many studies have concluded, happy workers are more likely to be productive workers. As 

a result, motivation does predicted equation of motivation to job performance and is one of the most important 

issues and an effective factor on job performance and a necessity for leading the employees towards major 

objectives since intrinsic and extrinsic motivation results in high quality learning and creativity (Ryan & Deci, 

2000a), both amongst teachers and students. 
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